
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

від    14    березня 2014 р.                № 109

м. Знам`янка

Про продовження  строку дії 
договору оренди соціального 
житла  інваліду з дитинства,
дитині – сироті Каштановій К.В.

Рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської  ради від 30 липня 2007  № 279 
житловій квартирі № 34 по вул. Жовтневій, 9 надано статус соціального житла. На підставі 
рішення виконкому  від 14 грудня 2007 року № 493 «Про постановку на квартирний облік 
Знам’янського міськвиконкому Каштанової К.В.» громадянку Каштанову К.В., як дитину – 
сироту, інваліда з дитинства, поставлено на квартирний облік у позачергову чергу .

 У 2009 році Каштановій К.В. було надано соціальне житло, житлову кімнату в 
трьохкімнатній  житловій квартирі  № 34 по вул. Жовтневій ,9  в місті Знам`янка терміном на 
п’ять років, який  минає. 

Громадянка Каштанова К.В. подала заяву до виконавчого комітету Знам’янської 
міської ради з проханням  продовжити термін дії договору найму соціального житла на п’ять 
років.

Стаття 1 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» зазначає, що 
соціальне житло -  це житло  всіх форм власності  (крім соціальних гуртожитків) із 
житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається  громадянам України, 
які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

Враховуючи назване, керуючись  ст. ст. 10, 12 Закону України «Про житловий фонд 
соціального призначення», ст. ст. 30, 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  виконавчий комітет Знам’янської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Продовжити термін дії договору найму соціального житла громадянці Каштановій 
Катерині Володимирівні, інваліду з дитинства, дитині - сироті, особі,  котра потребує 
соціального захисту, соціальне житло, одну житлову кімнату в трьохкімнатній 
житловій квартирі № 34 по вул. Жовтневій, 9, в місті Знам’янка, терміном на п’ять 
років, склад сім’ї - один чоловік.

2. Зобов’язати КП «ЗЖЕК №1» (кер. Дегтярь Е.Г.) укласти з громадянкою Каштановою 
К.В. договір найму соціального житла.

3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на  заступника міського голови 
Заруцького А.А.

                  Міський   голова                         І. Крижановський 
 


