
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 13 жовтня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 630

Про надання дозволу на отримання військовослужбовцями

та членами їх сімей грошової компенсації за належне їм для

отримання жиле приміщення

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від

02жовтня 2020 року № 1151, відповідно до ст.ст. 29, 32, 203, 242, 367, 370 Цивільного кодексу

України, ст. 177 Сімейного кодексу України, ст.ст. 5, 17, 18 Закону України «Про охорону

дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і

безпритульних дітей», ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 67

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року

№ 866,постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №719 «Питання

забезпечення житла деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», порядку визначення розміру і

надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для

отримання жиле приміщення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

02.09.2015 року № 728, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Дозволити                                , який зареєстрований за адресою:

вул. Карбишева, буд. 22, кв.7, м. Біла Церква, Київська область, і має право на надання йому,

як військовослужбовцю та членам його сім’ї, що перебувають разом із ним на обліку громадян,

які потребують поліпшення житлових умов, грошової компенсації за належне їм для

отримання житлове приміщення, отримати вищезазначену грошову компенсацію за житло,

належне для отримання їх неповнолітнім сином Микиташенком Тимофієм Михайловичем, 25

квітня 2005 року народження.

1.1. Дозволити неповнолітньому Микиташенку Тимофію Михайловичу, 25 квітня 2005

року народження, котрий діє за згодою батьків Микиташенка Михайла Андрійовича та

Микиташенко Яни Сергіївни, підписати нотаріальну згоду на отримання грошової компенсації

його батьком Микиташенком Михайлом Андрійовичем за належне неповнолітньому для

отримання жиле приміщення.

1.2. Зобов’язати Микиташенка Михайла Андрійовича протягом трьох місяців з дня

отримання грошової  компенсації  придбати житлове приміщення з обов’язковим внесенням

його сина співвласником придбаного житла, в частці, яка відповідає отриманій на дитину

грошовій компенсації.

1.3. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його

батьків.

2. Дозволити                       , який зареєстрований за адресою: бульвар

Олександрійський, в/ч, А2167, м. Біла Церква, Київська область, і має право на надання йому,

як військовослужбовцю та членам його сім’ї, що перебувають разом із ним на обліку громадян,
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які потребують поліпшення житлових умов, грошової компенсації за належне їм для

отримання житлове приміщення, отримати вищезазначену грошову компенсацію за житло,

належне для отримання їх малолітнім сином Снігуром Ярославом Юрійовичем, 16 травня 2014

року народження.

2.1. Дозволити Снігуру Юрію Павловичу та Снігур Наталії Петрівні, котрі діють від

імені малолітнього сина Снігура Ярослава Юрійовича, 16 травня 2014 року народження,

підписати нотаріальну згоду на отримання грошової компенсації батьком малолітнього

Снігуром Юрієм Павловичем за належне їх малолітньому сину для отримання жиле

приміщення.

2.2. Зобов’язати Снігура Юрія Павловича протягом трьох місяців з дня отримання

грошової  компенсації  придбати житлове приміщення з обов’язковим внесенням його сина

співвласником придбаного житла, в частці, яка відповідає отриманій на дитину грошовій

компенсації.

2.3. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його

батьків.

3. Дозволити                                       , який зареєстрований за

адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, буд. 12 а, гуртожиток, кім. 5 і має

право на надання йому, як військовослужбовцю та членам його сім’ї, що перебувають разом

із ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, грошової компенсації

за належне їм для отримання житлове приміщення, отримати вищезазначену грошову

компенсацію за житло, належне для отримання їх неповнолітньою дочкою Брушківською

Марією Олександрівною, 29 серпня 2008 року народження.

3.1. Дозволити Брушківському Олександру Анатолійовичу та Брушківській Аллі

Вікторівні, котрі діють від імені малолітньої доньки Брушківської Марії Олександрівни, 29

серпня 2008 року народження, підписати нотаріальну згоду на отримання грошової

компенсації батьком малолітньої Брушківським Олександром Анатолійовичем за належне їх

малолітній доньці  для отримання жиле приміщення.

3.2. Зобов’язати Брушківського Олександра Анатолійовича протягом трьох місяців з

дня отримання грошової компенсації придбати житлове приміщення з обов’язковим

внесенням його доньки співвласником придбаного житла, в частці, яка відповідає отриманій

на дитину грошовій компенсації.

3.3. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови

Возненко К.С.

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ


