
Проєкт вноситься 
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від  ___ серпня 2021 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про постановку на квартирний  
облік дітей-сиріт та дітей  
позбавлених батьківського піклування 
 

Відповідно до підпункту 2 пункту а) статті 30 Закону України                                        
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР             
(зі змінами), Правил обліку громадян,  які потребують поліпшення житлових  
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених 
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року                    
№ 470, Порядку постановки на квартирний облік громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов на території Олександрівської селищної ради, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Олександрівської селищної 
ради від 20 квітня 2021 року № 184, враховуючи протокольне рішення 
засідання комісії з житлових питань Олександрівської селищної ради                   
від 02 серпня 2021 року № 3 та на підставі подання служби у справах дітей 
Олександрівської селищної ради списку дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, не мають власного житла 
та потребують зарахування на позачерговий квартирний облік 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 

         1. Поставити на квартирний облік Олександрівської селищної ради               
в розрізі населених пунктів дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, які досягли 16-річного віку та не мають власного житла до списку 
громадян, які перебувають на квартирному обліку і користуються правом 
позачергового одержання житлової площі, відповідно    до підпункту б) пункту 
2.2.1 розділу ІІ Порядку постановки на квартирний облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов на території Олександрівської 
селищної ради, а саме: 

 1.1. ТКАЧЕНКО Алісу Миколаївну 2004 року народження по селищу 
міського типу Олександрівка; 

 1.2. ХАЛЯВКА Олексія Руслановича 2004 року народження                             
по селу Соснівка; 

 1.3. КРАВЧЕНКА Олександра Олександровича 2004 року народження               
по селу Несваткове; 

 1.4. ПАВЛОВА Дениса Олеговича 2004 року народження по селищу 
міського типу Олександрівка; 

 1.5. СОЛОНЕНКА Артема Віталійовича 2004 року народження по селищу 
міського типу Олександрівка; 
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 1.6. СИЗОРОВУ Аліну Олександрівну 2004 року народження по селу 

Підлісне; 
1.7. БЕЗПАЛОГО Валерія Романовича 2004 року народження по селищу 

міського типу Олександрівка; 
1.8. ОНИСЬКА Богдана Олеговича 2004 року народження по селу             

Вищі Верещаки; 
1.9. ШПИЛЕВСЬКОГО Сергія Васильовича 2004 року народження                

по селу Несваткове; 
1.10.СКІЧКА Юхима Валерійовича 2004 року народження по селищу 

міського типу Олександрівка; 
1.11. ІВАШКА Олексія Олександровича 2004 року народження по селу 

Красносілля; 
1.12. ЖЕЖЕР Віталіну Олександрівну 2004 року народження по селу 

Нова Осота; 
1.13. КРАСНІКОВУ Вікторію Максимівну 2005 року народження по селу 

Івангород; 
1.14. САВЧЕНКА Віктора Вікторовича 2005 року народження по селищу 

міського типу Олександрівка; 
1.15. ЄМЕЦЬ Вікторію Миколаївну 2005 року народження по селищу 

міського типу Олександрівка; 
1.16. НЕГАРУ Марину Василівну 2005 року народження по селу                 

Нова Осота; 
1.17. ШРАМКО Сніжану Василівну 2005 року народження по селищу 

міського типу Єлизаветградка; 
1.18. ДЕРКАЧА Данила Олександровича 2005 року народження по селу 

Кримки. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради Володимира ОСИПЕНКА. 

 
 

 
Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


