
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.12.2018                               № 181 

 
         Керуючись підпунктом 6 частини «б» статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 51, 52 Житлового кодексу 
Української РСР, постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 
2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво/капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, 
будинків підтриманого проживання, будівництво/ придбання житла для 
дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей – сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-
кошторисної документації», розглянувши протоколи засідань громадської 
комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 
ради № 13 від 10.12.2018 року № 14 від  17.12.2018 року,  виконком 
Татарбунарської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Видати ордер на постійне проживання осіб з числа дітей сиріт та дітей 
позбавленого піклування в віці до 23 років, та враховуючи черговість 
затверджену рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 28.02.2018 року № 28 «Про затвердження списків квартирного обліку 
громадян у виконкомі Татарбунарської міської ради», а саме: 

 
 

№ 
п/п 

ПІБ 
особи яка забезпечується 

житлом 

Дата 
народження 

Дата 
постановки 

на 
квартирний 
облік та № 

рішення 

Місце 
розташування 

наданого 
житла та 

розмір частки 

Про видачу ордерів на заселення житлової площі за заявами Ротаря 

Івана Ігоровича, Кокоша Романа Шамсіновича, Черешенко Іванни 

Георгіївни 



1 Ротар Іван Ігорович 
Ротар Ірина Ігорівна  

11.02.1994 
12.09.1992 

04.02.2011 р. 
ріш. № 34 

25.04.2018 р. 
ріш. № 61 

½ частина 
житлового 
будинку по 
вул. Верхня, 
12 

2 Кокош Роман 
Шамсінович 

04.04.1999 18.06.2015 р. 
Ріш. № 35 

Квартира № 9 
по вулиці 
Центральна, 
17 

3 Черешенко Іванна 
Георгіївна 

28.06.2000 25.08.2016 р. 
Ріш. № 8 

Квартира № 
13 по вулиці 
Центральна, 
60 

 
 

2. Контроль за виконаням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Лєсніченко О.В. 
 

 

Міський голова                                                                           А.П. Глущенко 

 

 


