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Про затвердження протоколу KoMicii з
житлових питань вiд 0б.08.2019 р.ЛЬ 8
Itеруючись п. 2 власних повновах(ень ст. 30 Закону УкраТни "Про мiсцеве
самоврядування.__в
ст.ст. 46 Житлового кодЪксу' Украiнiьк;i'РЬт,
]_т9_uТ"i",
а] IРuu"П ОбЛii<У
ГроN,lадян, якi потребують полiпшення житлових
!1 !^!9:
умов,
надання tM жилих примiщень в Украiнськiй РСР, затверджених постановою

Ради MiHicTpiB урсР1 Укрпрофрuдr^вiд 11.|2.|984 року'.JVч +ZO, р";.;йr;йй
ПРОТОКОЛ ЗаСiдання KoMicii з житлових питань вiд O0.0B.ZO|9^
року ЛГ, 8,
виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВиРIШИВ:

1. Затвердити протокол засiдання KoMicii з житлових питань

виконавчому KoMiTeTi мiськоi ради вiд 0б.08 .2019 року jф

при

8.

2. Включити ЛИIИАНА Георгiя Паатовича (справа NЬ

1975),
перебуваIочого на квартирному облiку при виконавчому KoMiTeTi MicbKoT ради з
28,05.2019 року зi складом ciM'T 1особа, до списку осiб, якi користуються
правом позачергового одержання житлових примiщень, як особу з числа дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, в зв'язку з закiнченням TepMiHy
пiклування та вiдсутнiстtо закрiпленого займаного ранiше жилого примiщенr"Iя.
З. Включити }ItИТНИКА Владислава Юрiйовича (справа
ль 1955 отг), перебуваIочого на квартирному облiку при виконавчому KoMiTeTi
MicbKoi Ради з Zв.OЗ.z018 року зi складом ciM'T 1 особа, до списку осiб, якi
користуються правом позачергового одержання }китлових примiщень, як особу
,
дiтей, позбавлени* баrькiвського пiклуванЧ", u зв'язкУ з закiнченням
""anu
TepMiHy пiклування, вiдсутнiстю житла та неможливlстю повернення заиманого
рuЪiIllе жилого примiщення (булинок зруйнований)
4. Включйти мдкдiовД Кирила Днлрiйовича (справа Nъ 1971),з
перебуваIочогО на квартИрномУ облiкУ пр_и викОнавчому KoMiTeTi MicbKoT ради
ciM'T 1 особа, до списку осiб, якi користуються
26'.0З.zоtg рокУ зi
"кладЪм
з числа дiтей,
правоМ позачерГовогО одержанЦя житлоВих примiщень, як особу

TepMitry
позбавлениХ батькiвсЬпоiО пiклування, в зв'язку . з закiнченням
примiщення,
paHilTTe жилого
;i;;й;""..u "й.уrпi.тrо закрiппЬrо.о займаного прийняття.
5. Рiшеп*п",rЬб"рае чинностi з моменту його
з облiку житла та
6. Контроль за виконанням рiшення покласти на вiддiл
MicbKoT Ради (Пономаренко Б,в,),
управлiння комунальною власнiстю

Перший заступник
мiського голови
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