
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
03 серпня 2021 року №223

Про зняття з квартирного обліку особи з числа
дітей, позбавлених батьківського піклування у
зв’язку з поліпшенням житлових умов

Відповідно до статей 30б), 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п.11 статті 40 Житлового Кодексу Української
РСР, пп.1) п. 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, абз.5 ч.1
статті 1 та статті 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування", п.25, Порядку та Умов надання у 2020 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15
листопада 2017 р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 616), враховуючи рішення громадської комісії з
житлових питань при виконавчому комітеті міської ради (протокол від
03.08.2021 року №1), на підставі інформації Управління соціального захисту
населення Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської
області від 16.01.2021 р. № 18-03/62, виконавчий комітет Гребінківської
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити протокол засідання громадської комісії з житлових питань

при виконавчому комітеті Гребінківської міської ради від 03.08.2021 року № 1
2. Зняти Слинько (Логвиненко) О. В., ****** року народження, особу з

числа дітей, позбавлених батьківського піклування з квартирного обліку
при виконавчому комітеті Березівської сільської ради, яка перебувала у
списку на позачергове отримання житла, у зв’язку з придбанням житла
(квартири) за адресою: ***** за рахунок субвенції з державного бюджету та
поліпшенням житлових умов.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Березівської сільської ради від 11.10.2013 року № 8/1 « Про постановку на

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19


квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування Логвиненко
О.В.»

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Зінченка В.М.

Міський голова В. Колісніченко
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