
 
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 жовтня  2020 року                                № 1346 

 

Про надання дозволу на придбання 

квартири на вторинному ринку житла 

Ковалю О.В. 

 

 Відповідно до «Порядку та умов надання у 2020 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей  позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від  1 червня 2020 року № 515), враховуючи 

Розпорядження голови Тернопільської обласної адміністрації від 18.08.2020 

№496/01.02-01, рішення місцевої комісії з формування та затвердження списку  

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (віком 16-18 років) та 

осіб з їх числа (віком 18-23 роки включно) для виплати грошової компенсації   на 

які буде спрямовано у 2020 році субвенцію з державного  бюджету місцевим 

бюджетам (протокол  від 12.10.2020 року №4), керуючись ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою захисту житлових прав осіб з 

числа дітей, позбавлених батьківського піклування та призначення їм грошової 

компенсації, виконавчий комітет Бережанської міської ради, як орган опіки і 

піклування, 

В И Р І Ш И В: 

1. Ковалю Олександру Васильовичу, _______1999 року народження, який 

перебуває на пільговому квартирному обліку в Бережанській міській раді надати 

дозвіл на придбання на вторинному ринку житла квартири за адресою: 

__________, буд.__, кв.__, місто Бережани, Тернопільської області,  на основі акта 

обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) від 12 

жовтня 2020 року за рахунок субвенції з державного бюджету, як особі з числа 

дітей-сиріт, (розпорядження голови Бережанської районної державної 

адміністрації від 12 березня 2015 року № 78-од «Про надання статусу дитини-

сироти Ковалю Олександру Васильовичу»), в порядку черговості взяття на 



квартирний облік (Рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

15 жовтня 2009 року № 1532 «Про взяття на квартирний облік громадян міста»). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський голова                                    Володимир МУЗИЧКА  

 

 

     

 


