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РІШЕННЯ 
 

    29 липня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __251 пункт 2_ 

 

 

Про дозвіл на отримання грошової компенсації 

за належне для отримання жиле приміщення 

 

 

Розглянувши заяви, які зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради 

від 15 липня 2021 року за № К - 1132, КРАВЦЯ Сергія Олександровича, 

КРАВЕЦЬ Алли Степанівни про дозвіл на отримання грошової компенсації за 

належне для отримання жиле приміщення, враховуючи пропозицію комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради від                            

27 липня 2021 року, відповідно до розпорядження міського голови від                       

19 липня 2021 року № 318/2021-рв «Про надання частини чергової відпустки 

Миколі МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису Володимиру 

БОГАЧУКУ», керуючись Законом України «Про охорону дитинства», Законом 

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», пунктом б частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України                   

від 02 вересня 2015 року № 728 «Деякі питання забезпечення житлом 

військовослужбовців та інших громадян», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дозволити батькам, КРАВЦЮ Сергію Олександровичу, КРАВЕЦЬ Аллі 

Степанівні, надати дозвіл неповнолітньому КРАВЦЮ Владиславу Сергійовичу, 

РОКУ народження, отримати грошову компенсацію за належне для отримання 

жиле приміщення при умові забезпечення неповнолітнього житловою площею 

або придбання житла, співвласником якого він буде, в межах норм, визначених 

чинним законодавством України. 

 

2. Дозволити неповнолітньому КРАВЦЮ Владиславу Сергійовичу,               

РОКУ народження, який діє за згодою батьків, КРАВЦЯ Сергія 

Олександровича, КРАВЕЦЬ Алли Степанівни, отримати грошову компенсацію 

за належне для отримання жиле приміщення при умові забезпечення
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неповнолітнього житловою площею або придбання житла, співвласником якого 

він буде, в межах норм, визначених чинним законодавством України. 

 

3. Дозволити батькам, КРАВЦЮ Сергію Олександровичу, КРАВЕЦЬ Аллі 

Степанівні, отримати грошову компенсацію за належне для отримання жиле 

приміщення від імені малолітнього КРАВЦЯ Дмитра Сергійовича, РОКУ 

народження, при умові забезпечення малолітнього житловою площею або 

придбання житла, співвласником якого він буде, в межах норм, визначених 

чинним законодавством України. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Володимир БОГАЧУК 
 

 


