
 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   30  липня  2019  року                                                                              № 69 

м. Помічна 
 

 
Про затвердження списку осіб по  
старостинському окрузі, які перебували  
на соціальному квартирному обліку  
в Помічнянській сільській раді 

     У зв’язку з утворенням Помічнянської об’єднаної територіальної 

громади та припиненням повноважень виконавчого комітету Помічнянської 

сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, яка увійшла 

до складу  Помічнянської об’єднаної територіальної громади, з метою 

забезпечення житлових прав мешканців об’єднаної територіальної громади та 

враховуючи законодавчу неврегульованість питання ведення квартирного 

обліку в об’єднаних територіальних громадах, відповідно до ст. 15, 34, 39, 45, 

46 Житлового Кодексу України, підпунктів 26-28 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов та надання їм приміщень в Україні, 

пункту 1 ст. 10 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року                         

№ 682 «Про житловий фонд соціального призначення», керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради,  в и р і ш и в : 

1. Уповноважити  виконуючого обов’язки старости старостинського 

округу сіл Помічна, Новопавлівка та Червоний Розділ продовжувати ведення 

квартирного обліку на території старостинського округу 

із дотриманням вимог чинного законодавства. 

2. Затвердити список осіб по старостинському окрузі, які перебували на 

соціальному квартирному обліку в Помічнянській сільській раді згідно з 

додатком. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань виконавчих органів ради (соціальна сфера) 

Щербатюка А. С. 

 

Міський голова        Антошик М.М. 

 



 

 

                                              Додаток 

        до рішення виконавчого комітету 

         від 30 липня 2019 року № 69 

 

Список осіб по старостинському окрузі, які перебували на соціальному 

квартирному обліку в Помічнянській сільській раді Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

п/п П. І. Б.  

дата народження соціальний статус 

Дата та номер рішення 

виконавчого комітету 

про взяття на 

соціальний 

квартирний облік 

Номер в 

черзі 

1 Головіна Дар’я Олександрівна  

18.02 1993 р. н.,   

дитина позбавлена батьківського 

піклування 

№ 77  

від 29.11 2011 року 

2 

2 Зайченко Сергій Іванович 

 29.08 1995 р. н.,  

дитина позбавлена батьківського 

піклування 

№ 77  

від 29.11 2011 року 

1 

3 Бубнов Вадим Едуардович  

18.11 1993 р. н.,  

учасник бойових дій 

№ 79  

від 29.10 2015 року 

3 

4 Панасюк Діана Олександрівна  

25.05 2000 р. н., 

дитина сирота 

№ 48  

від 31.08 2017 року 

4 

 

 

 

 

 

      

Міський голова                                                                                Антошик М.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


	Р І Ш Е Н Н Я

