
  

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  28 березня 2019 року                                                                             № 29 

м. Помічна 
 
 
Про  закріплення прав на житло  
за Баланюк Р.С., 2003 р.н.   
 

Розглянувши клопотання опікунської ради при виконкомі Помічнянської 

міської ради  про закріплення прав на житло за неповнолітнім Баланюк 

Романом Сергійовичем, 01.03.2003 року народження, зареєстрованого по                                      

вул. Суворова, 21/1, зважаючи, що  дитина залишилась сиротою після смерті 

батька Баланюк Сергія Миколайовича,  який помер 23.03.2018 року та смерті 

матері Бебко Оксана Григорівна, яка померла 16.12.2014 року,  враховуючи 

розпорядження голови Добровеличківської районної державної адміністрації 

від 29.03.2018 року № 78-р «Про надання Баланюку Роману Сергійовичу 

статусу дитини-сироти» та те, що після смерті батьків  залишився житловий 

будинок по вул. Суворова, 21/1 в м.Помічна Добровеличківського району 

Кіровоградської області, на який спадщину не оформлено, відповідно до ст. 32 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись 

ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком 

міської ради   в и р і ш и в : 

 

1. Закріпити за неповнолітнім Баланюком Романом Сергійовичем, 

01.03.2003 року народження право на житло, яке знаходиться в м. Помічна 

Добровеличківського району Кіровоградської області по вул. Суворова, 21/1. 

 2. Дане рішення направити в Помічнянське відділення Ульяновського 

КМБТІ та державну нотаріальну контору у Добровеличківському районі для 

забезпечення обмежень при розпорядженні житлом, яке розташоване в                                       

м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області по                    

вул. Суворова, 21/1. 

 3. Обов’язки з охорони житла покласти на виконавчий комітет 

Помічнянської міської ради. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий 

комітет Помічнянської міської ради. 

 

 

Міський голова        Антошик М.М.          
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