
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 листопада 2022 року м. Бережани № 653 

 

Про надання дозволу на придбання квартири на 

вторинному ринку житла _______ 
 

Відповідно до Порядку та умов надання у 2021 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 26 травня 2022 року №615, „Деякі 

питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків”, враховуючи 

ПРОТОКОЛУ №2 засідання Регіональної комісії для формування пропозицій 

щодо потреби у субвенції на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 2 серпня 2021 року, 

рішення місцевої комісії для формування пропозицій щодо розподілу у 2021 

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, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа (Протокол №3), 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. _____, ______ р.н., особі з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, яка перебуває на пільговому квартирному обліку в 

Бережанській міській раді, надати дозвіл на придбання на вторинному 

ринку житла квартири за адресою: вул. ________, місто Чортків, 

Тернопільської області, на основі акта обстеження технічного стану 

житлового приміщення (будинку, квартири) від 14 листопада 2022 року за 



рахунок субвенції, як особі з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування (Розпорядження голови Бережанської районної державної 

адміністрації від 17 серпня 2004 року №370), в порядку черговості взяття 

на квартирний облік (Рішення виконавчого комітету Бережанської міської 

ради від 01 вересня 2010 року № 1979 «Про взяття на квартирний облік 

громадян міста»). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана КУХАРУКА.  

 

 

В.о міського голови     Володимир УРДЕЙЧУК 


