ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради
від 10 лютого 2017 р.
засідання розпочато о 10 год. 00 хв.
засідання закінчилось о 10 год. 15 хв.
В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Міський голова:
Секретар виконкому міської ради

Грушко М.Т.
Печолат О.В.

Члени виконкому: Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.
Дзіпетрук І.В.
Скоцький С.В.
Дажура О.В.
Бабич В.В.

Петрівський С.Р.
Фоміна О.В.
Підлубний В.О.
Фальківський С.В.
Бондар В.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про видачу ордеру.
Інформує: Назаренко О.О.- завідувач відділу правової та кадрової роботи
виконавчого комітету міської ради

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 10 лютого 2017 року

№17

Про видачу ордеру
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015
року №407 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і
втратили функціональні можливості нижніх кінцівок», ст. 58 Житлового
кодексу Української РСР, листа Департаменту цивільного захисту Вінницької
ОДА «Про передачу житла» від 04.01.2017 року вих.№ 03.3-03-04, рішення
Липовецької міської ради 26 сесії 7 скликання «Про надання згоди на
прийняття у комунальну власність територіальної громади міста» № 224 від
10.02.2017 року та враховуючи рекомендації житлово-побутової комісії
виконавчого комітету Липовецької міської ради (протокол № 2 від 10.02.2017
року), керуючись пп.2 п.«а», п.п.8 п.«б» ст. 30, ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Видати ордер на квартиру під номером №, що знаходиться в житловому
будинку під номером 7 (сім), який розташований по вулиці Столярського в
місті Липовець Вінницької області, яка складається з однієї кімнати житловою
площею 15,4 м2, коридору, кухні, санвузолу та балкону, загальна площа якої
складає 34,2 м2, учаснику бойових дій, інваліду війни Гудзю Олександру
Володимировичу, який втратив функціональні можливості нижніх кінцівок,
склад сім’ї – одна особа.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.
Міський голова

Кропивницький С.С.
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

