РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
( 59 сесія)

РІШЕННЯ
20 серпня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 59 / 1

Про внесення змін до рішення
Рубіжанської
міської
ради
від
25.07.2018 № 56/8

В рамках реалізації державної політики в сфері захисту прав дітей-сиріт,
осіб з їх числа, відповідно до Порядку та умови 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №
877, зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018
№ 300, міської Програми соціального та правового захисту дітей «Діти міста» на
2017-2021 роки, затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 30.11.2016
№ 18/4, Протоколу № 1 від 18 червня 2018 засідання комісії з питань визначення
напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам, створено за розпорядженням голови обласної державної
адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
28.11.2017 № 873, зі змінами внесеними розпорядженням голови обласної
державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 07 травня 2018 № 364, з метою поступового розв’язання проблеми
забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа, повного та ефективного
використання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,
на підставі рекомендацій постійних комісій міської ради від 19.07.2018 та
17.08.2018, керуючись ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1. ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести наступні зміни до рішення Рубіжанської міської ради від
25.07.2018 № 56/8.
1.1. Викласти п. 1 у такій редакції: «Спрямувати кошти - субвенцію з
державного бюджету у сумі 1151,062 тис. грн, на придбання на вторинному ринку
міста Рубіжне Луганської області 6 – ти однокімнатних квартир для 2 – х дітей –
сиріт та 4 –х осіб з їх числа, які перебувають у Рубіжанській міській раді на

квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за
списком (додається)».
1.2. Викласти підпункт 2.3 пункту 2 у такій редакції: «неповнолітній дитині–
сироті Волкову В.С., 13.08.2000 р.н., на придбання 1 однокімнатної квартири,
загальною площею 28,8 м2, розташовану за адресою: м. Рубіжне,
вул. Студентська, буд. 33, кв. 43, загальною вартістю 150,000 тис. грн
(сто п’ятдесят тисяч гривень). У разі досягнення дитиною-сиротою,
Волковим В.С. 18-річного віку на час здійснення правочинну купівлі-продажу,
вважати Волкова В.С. особою з числа дітей-сиріт».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради із соціальних питань.

Міський голова

С. І. Хортів

Додаток
до рішення Рубіжанської міської ради
від « 20 » серпня 2018 № 59/1

Список дітей-сиріт, осіб з їх числа,
для придбання житла на вторинному ринку міста Рубіжне Луганської області

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Діти-сиріти,
особи з їх числа

Загородній
Д.М.,
24.02.1999 р.н,
Сорокін К.В., 05.02.2001
р.н.,
Волков В.С, 13.08.2000
р.н.
Совєтніков
А.О.,
29.11.1996 р.н.
Окунєва С. С., 11.12.1995
р.н.
Врублєвському
Р.Е.,
16.08. 2000 р.н.

№ , дата рішення
виконавчого комітету
Рубіжанської міської
ради про взяття на
квартирний облік
громадян , які
потребують
поліпшено житлових
умов
№ 243
від 08 травня 2018
№ 243
від 08 травня 2018
№ 243
від 08 травня 2018
№ 243
від 08 травня 2018
№ 243
від 08 травня 2018
№ 243
від 08 травня 2018

Секретар міської ради

Адреса,
продавці житла

м. Рубіжне, пр. Московський,
буд. 24 А, кв. 28 ,
м. Рубіжне, пр. Московський,
буд. 25, кв. 109,
м.Рубіжне, вул. Студентська,
буд. 33, кв. 43,
м.Рубіжне, вул. Визволителів,
буд. 77 А, кв. 37
м. Рубіжне, пр. Переможців,
буд. 20 В, кв. 60,
м. Рубіжне, вул. Менделєєва,
буд. 37 В, кв.7

Загальн
а площа
житла,
кв. м

37,4
30,1
28,8
30,5
32,8
33,0

В. І. Соловйов

Житлова
площа
кв. м
Вартість
житла,
грн.

193, 000
тис. грн
209,000
тис. грн
150,000
тис. грн
182,000
тис. грн
230,062
тис. грн
187,000
тис. грн

