
 

 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 14 травня   2020 року             Баштанка                                             № 58     

 

Про взяття на квартирний облік 
дитини, позбавленої батьківського 
піклування Становського Р.В.  
    

 

Розглянувши  висновок  житлової  комісії  від 12 травня 2020 року,  
керуючись статтями 39, 46 Житлового Кодексу Української РСР, підпунктом 
2 пункту «а» статті 30, 52 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 
Україні», статтею 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», пунктами 15, 46 Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 
Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР 
і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня                  
1984 року № 470, враховуючи клопотання служби у справах дітей 
Баштанської райдержадміністрації від клопотанням звернулася Служба у 
справах дітей Баштанської райдержадміністрації від 13 квітня 2020 року            

№ 01-12/200-02, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити висновок житлової комісії від 12 травня 2020 року 

(додається). 
 

2. Взяти на квартирний облік для поліпшення житлових умов та на 
соціальний квартирний облік в позачергову чергу Становського Руслана 
Володимировича, ХХХХ року народження, одинокого. 

 

 

 

Перший заступник  
міського голови                                                 Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 

 

 

 



Висновок 

житлової комісії міської ради від 12 травня 2020 року   
 

Житлова комісія  в складі:  голови комісії – Драгуновського В. В., 
секретаря комісії – Богун Н. В. та членів комісії: Ситнік О. М.,  Зюзько Г. С., 
Великорода Ю. В., Ульянової Н. В., Костенко С. В. 

 

Порядок денний:  
1. Про розгляд клопотання служби у справах Баштанської 

райдержадміністрації, яка діє в інтересах неповнолітнього Становського 
Руслана Володимировича, з питання взяття його на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов,  у виконавчому комітеті 
Баштанської міської ради. 

 

По-першому питанню, секретар комісії Богун Н.В. ознайомила 

присутніх з наступною інформацією: 
До виконавчого комітету Баштанської міської ради із клопотанням 

звернулася Служба у справах дітей Баштанської райдержадміністрації                
(вх. від 13.04.2020 №01-12/200-02), яка діє в інтересах неповнолітнього 
Становського Руслана Володимировича, 04 квітня 2004 року народження, з 
питання взяття його на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, у виконавчому комітеті Баштанської міської ради. 

Неповнолітньому Становського Руслану встановлено статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування у зв’язку з тим, що його мати 
Становську Олена Іванівна позбавлено батьківських прав (рішення 
Баштанського районного суду Миколаївської області від 21 травня 2007 року, 
справа № 2-277/2007 р.), а батько, Становський Володимир Юрійович, 
позбавлений батьківських прав (рішення Баштанського районного суду від   
25 грудня 2015 року, справа № 468/1842/15-ц). 

Зараз дитина перебуває під піклуванням громадянки Становської 
Олени Геннадіївни та проживає за адресою: Миколаївська область, м. 
Баштанка, ХХХХ. 

На теперішній час Становський Руслан навчається у 9б класі 
Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів № 1 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області. 

Відомості про право власності на об’єкти нерухомого майна 

відсутні. Власного житла неповнолітній Становський Руслан не має. 
Таким чином, відповідно до статті 39 Житлового кодексу 

Української РСР, статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», абзацу п’ятого пункту 15, пункту 46 Правил 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 
житлових приміщень в Українській РСР неповнолітній Становський Руслан 
визнається потребуючим поліпшення житлових умов та підлягає взяттю на 
квартирний облік для отримання житла у позачерговому порядку. 
ВИРІШИЛИ: 
 



Запропонувати виконавчому комітету міської ради: 
1. Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

та на соціальний квартирний облік у виконавчому комітеті Баштанської 
міської ради неповнолітнього Становського Руслана, ХХХХ року 
народження (склад сім’ї – одна особа) як дитину, позбавлену батьківського 
піклування, за місцем її походження, що є підставою для включення його до 
списку осіб, які мають право позачергового одержання житла. 

(прийнято одноголосно) 
 

 

Голова комісії                                                     Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ  
 

 

 

 

 


