
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 30 жовтня    2020 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд листа  Головного
 управління Національної поліції 
в Сумській області про надання
 жилому приміщенню статусу 
службового

Керуючись  ст.  4,  118  Житлового  кодексу  України,  пунктами  2,3,4,5,
Положення  про  порядок  надання   службових  жилих  приміщень  і
користування  ними  в  Українській  РСР,  затвердженим  постановою  Ради
Міністрів УРСР від 04.02.1988 р. № 37  «Про службові жилі приміщення»,
розглянувши  лист  Головного  управління  Національної  поліції  в  Сумській
області  від  24.09.2020  року  №  836/117/05/31-2020  про  надання  статусу
службового  жилому приміщенню – квартирі  загальною площею 52,7 м. кв.
за  адресою:  с.   Старе  Село,  вул.  Сумська,  буд.  41,  кв.  44,  що  належить
Головному управлінню Національної поліції в Сумській  області на підставі
договору  купівлі-  продажу  від  23.09.2020  року  за  №  1836   виконком
Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1.  Надати  статус  службового   жилому  приміщенню –  квартирі  загальною
площею 52,7 м. кв. за адресою: с. Старе Село вул. Сумська, буд. 41, кв. 44, що
належить Головному управлінню Національної поліції в Сумській області на
підставі договору купівлі – продажу від 23.09.2020 року за № 1836

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин

 



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 30 жовтня    2020 року
село Нижня Сироватка

    Про присвоєння адреси об’єкту 
нерухомого майна

Розглянувши   заяву  гр.  Зеленської  Я.  М.  та  Гузенко   М.  І.  про
присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна  керуючись п. 1 ст. 52, п. 10
частини «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з
метою   впорядкування  нумерації  домоволодінь   в  с.  Нижня  Сироватка
виконком Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1. Присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна, яке належить Зеленській Я.М.
та Гузенко М. І. згідно рішення Сумського районного суду Сумської області
від 31.08.2020 року.

Сільський голова                                                          В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення №

Від 30 жовтня 2020       року
село Нижня Сироватка

Про закріплення права користування
житловим приміщенням за дитиною - сиротою
Капоріною  К. Е.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст.. 4 Закону України «Про
забезпечення  організаційно  –  правових  умов  соціального  захисту  дітей  –
сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  ст..  55  Цивільного
кодексу України, ст. ст. 248, 249 Сімейного кодексу України, на виконання ст..
71 Житлового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від
24.09.2008  №  866  «Питання  діяльності  органів  опіки  та  піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», спільного наказу Державного комітету у
справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства праці
і  соціальної  політики  України  від  26.05.1999  №  34/1666/131/88  «Про
затвердження правил опіки та піклування» з метою захисту прав і законних
інтересів  дітей  –  сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування
виконком Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Закріпити  право  користування  житловим  приміщенням,  за
неповнолітньою  дитиною  -   сиротою  Капоріною  К.  Е.,  та  заборонити
відчудження вказаного житла до досягнення нею повноліття.
2. Призначити  відповідального  за  збереження  житлового  приміщення,
опікуна гр.. Горбунову С. М., до набуття дитиною повноліття.

Сільський голова                                                  В.Ю. Суспіцин


