
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 51

26.03.2021      

Про надання дозволу на реєстрацію
місця проживання
 

Керуючись  частиною  1, підпункту  1 пункту „б” ст. 37¹,  підпунктом 1
пункту «а» статті 30  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
підпунктом 4 пункту 18 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,
затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  02.03.2016  №  207,
розглянувши заяву ---------------------,  --------------------------  р.н.  про надання йому
дозволу  на  реєстрацію  місця  проживання  у  будинку  за  адресою:
------------------------------------------  Сумського  району  Сумської  області,  який
належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади  Миколаївської
сільської  ради,  з  метою забезпечення  здійснення  передбачених  законодавством
заходів щодо захисту інтересів одиноких осіб похилого віку,  виконавчий комітет
сільської ради, 

вирішив:
1. Надати  гр.  --------------------------,  -----------------------------------------  р.н.

дозвіл  на  реєстрацію  місця  проживання  в  житловому  будинку
комунальної  власності  за  адресою:
-------------------------------------------------  Сумського  району  Сумської
області.

2. Надати  дозвіл  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних послуг /Глиненко Л.М./ на проведення реєстрації місця
проживання  гр.  -----------------------------------------  в  житловому  будинку
комунальної власності громади Миколаївської сільської ради за адресою:
------------------------------------------------  Сумського  району  Сумської
області.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

        

            Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 
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Оприлюднено 02.04.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 52

26.03.2021      

Про  поміщення в державний 
заклад особи похилого  віку

Відповідно підпункту 2 пункту «б» статті 34, статті 40, пункту 1 статті 52,
пункту  6  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
заслухавши клопотання секретаря виконавчого комітету Бідненко С.М. щодо заяви
гр.  -----------------------------,   який  зареєстрований   за  адресою:
--------------------------------------Сумського району Сумської області, особи похилого
віку,  який  не  може  самостійно  здійснювати  догляд  за  собою,  одинокий,  та
потребує  влаштування  в  державний  заклад  для  людей  похилого  віку,  з  метою
захисту  прав  та  свобод  одиноких  громадян  похилого  віку,  забезпечення  їх
необхідними умовами для проживання, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М. забезпечити здійснення 
передбачених законодавством заходів щодо влаштування гр. 
---------------------------------------------р.н.,  жителя селище 
----------------------------- Сумського району Сумської області до державного 
будинку – інтернату для осіб похилого віку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого
комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                        Сергій  САМОТОЙ

Оприлюднено 02.04.2021
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