
                                                                                                             
Проєкт вноситься 

селищним головою 
 

РІШЕННЯ 
 

від  ___ грудня 2022 року                                                     №_____ 
смт Олександрівка 

 
Про зняття з квартирного обліку                     
осіб з числа дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування 
Малюченка А.С. та Хижняк А. І.  
 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» та підпункту 8 пункту 6                                    
статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»                              
від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами), статтею 40 Житлового 
кодексу України, постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 
Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1987 оку № 470    
«Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року             
«Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції                               
з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,                 
осіб з їх числа" (із змінами), беручи до уваги витяги з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та 
враховуючи рішення комісії з житлових питань Олександрівської селищної 
ради (протокол від 16 листопада 2022 року № 10), 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 
1. Зняти з квартирного обліку за місцем проживання та виключити                      

із списків громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих 
приміщень МАЛЮЧЕНКА Андрія Сергійовича, 14.09.1998 року народження, 
який перебував на квартирному обліку одноосібно при виконавчому комітеті 
Олександрівської селищної ради згідно рішення виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради від 17 серпня 2021 року № 268, у зв»язку                   
із набуттям права власності на житловий будинок загальною площею                       
112,4 кв. м., житловою площею 60,3 кв. м. за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, село Любопіль, вулиця Шкільна, будинок 46,                         
який придбано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам. (Підстава: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 27 вересня 2022 року, реєстраційний 



 

номер об»єкта нерухомого майна – 23696142551227). 
 
2 Зняти з квартирного обліку за місцем проживання та виключити                      

із списків громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих 
приміщень ХИЖНЯК Анастасію Ігорівну, 20.09.1998 року народження, яка 
перебувала на квартирному обліку одноосібно при виконавчому комітеті 
Олександрівської селищної ради згідно рішення виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради від 17 серпня 2021 року № 268, у зв»язку                   
із набуттям права власності на двокімнатну квартиру загальною площею               
53,0 кв. м., житловою площею 33,0 кв. м. за адресою: Дніпропетровська 
область, Криворізький район, селище Авангард, вулиця Тополина, будинок 29,                         
квартира 47, яку придбано за за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам. (Підстава: витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно  про реєстрацію права власності від 09 серпня 2022 року, 
реєстраційний номер об»єкта нерухомого майна – 1787077612110). 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя 
СКЛЯРЕНКА. 
 
 
 
Селищний голова                                                         Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 
 


