
 
 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26.08.2020  № 143    

м. Перещепине       

Про відмову гр. Швайці А.С. у взятті  

на квартирний облік Перещепинської міської ради   

  Розглянувши клопотання від 25.08.2020  №321 начальника служби у 

справах дітей Перещепинської міської ради Кучиної О.П., заяву та документи 

гр. Швайки Анни Сергіївни,  09.11.2003 р.н., яка зареєстрована за адресою: 

м.Дніпро, Центральний район, вул. *******, має статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування на підставі розпорядження голови Новомосковської 

райдержадміністрації від 03.12.2010 №1028-р-10 «Про надання статусу 

малолітнім дітям Гудзю М.В., 1997 р.н., Швайці А.С., 2003 р.н., Швайці Є.В., 

2000 р.н.», враховуючи той факт, що за Швайкою А.С. закріплено на правах 

проживання житлову площу квартири №** за адресою: м-н Орільський, буд.*, 

м. Перещепине, на підставі рішення виконкому Перещепинської міської ради 

від 20.10.2010 №166 «Про закріплення житлової площі за дітьми, які 

позбавлені батьківського піклування, Швайко Є.В., Швайко А.С.»,; мати 

дитини Буркова Лариса Олександрівна, 11.09.1972 р.н., зареєстрована з 

27.01.1992 за вказаною адресою; Швайка А.С. вписана в  поквартирну картку 

(Форма Б) до матері за даною адресою, жила площа квартири №11 - 44,05 кв.м, 

загальна площа - 61,2 кв.м; жила площа цієї квартири є вищою за рівень 

забезпеченості жилою площею для визнання громадян такими, що потребують 

поліпшення житлових умов згідно з постановою виконкому 

Дніпропетровської обласної ради народних депутатів і президії обласної Ради 

спілок від 24.05.1990 №199 (6,7 кв.м. 1 особу); опікун дитини Мірошниченко 

А.А. є відповідальною за збереження майна та житла підопічної Швайки А.С. 

на підставі рішення виконкому Перещепинської міської ради від 29.08.2012 

№140 «Про закріплення опікуна Мірошниченко А.А. відповідальною за 

збереження житла підопічних Гудзь М.В. та Швайки Є.В., Швайки А.С.»; 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 ст. 

34, 39 Житлового Кодексу України, п.п.1 п.13, п.18 Правил обліку громадян, 



які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

УРСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і 

Української РРПС від 11.12.1984 р. №470, виконавчий комітет 

Перещепинської міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Відмовити у взятті на квартирний облік Перещепинської міської ради гр. 

ШВАЙЦІ Анні Сергіївні. 

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ПОГОРІЛУ Н.С., контроль – на постійну депутатську комісію з питань 

житлової політики, комунального господарства, транспорту, 

природокористування, охорони довкілля та енергозбереження (голова комісії 

ЛУК’ЯНЕНКО В.В.). 

 

 

 

 

 

Міський голова        В.І. САВЄЛЬЄВ 


