
                                                                                                             
Проєкт вноситься 

селищним головою 
 

РІШЕННЯ 
 

від  ___ липня 2022 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 Української Республіканської Ради 
професійних спілок 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 05 липня 2022 року № 4 та на підставі 
службової записки начальника служби у справах дітей Олександрівської 
селищної ради Галини Письменної від 23 червня 2022 року № б/н                                  
(вх. 3463/02-32 від 23.06.2022р.) стосовно постановки на квартирний облік 
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.  АВРАМЕНКА Олександра  Володимировича  2005 року народження 
по селу Нова Осота; 

 1.2.  БУШУ Каріну Сергіївну 2005 року народження по селу Михайлівка; 
 1.3. ЖОЛОБЕНКА Костянтина Васильовича 2006 року народження               

по селищу міського типу Єлизаветградка; 



 2

 1.4. ІВАШКА Дениса Миколайовича 2006 року народження по селу 
Красносілля; 

 1.5.  КЛИМЕНКО Тетяну  Андріївну 2006 року народження по селищу 
міського типу Олександрівка; 

 1.6. КУПЕНКА Артема Сергійовича 2006 року народження по селу 
Триліси; 

1.7. ПРИЙМАК Ангеліну Русланівну 2005 року народження по селищу 
міського типу Олександрівка; 

1.8. РОМАНЕНКО Басанті Володимирівну 2005 року народження                    
по селу Михайлівка; 

1.9. СПІВАК Руслану Олександрівну 2003 року народження по селу 
Михайлівка; 

1.10. ТКАЧЕНКА Артема Миколайовича 2006 року народження                        
по селищу міського типу Олександрівка; 

1.11. ТКАЧУК Карину Ігорівну 2006 року народження по селищу міського 
типу Олександрівка; 

1.12. ПОЛІЩУК Діану Віталіївну 2006 року народження по селу 
Розумівка; 

1.13. ФЕДОРЧЕНКА Давида Андрійовича  2006 року народження по 
селищу міського типу Олександрівка. 

1.14. ЯЦЕНКА Нікіту Олеговича 2006 року народження по селищу 
міського типу Олександрівка. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради                              
Василя СКЛЯРЕНКА. 

 
 

 
Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


