
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

        РІШЕННЯ 
         № 164 

07.05.2021 року 
м.Бібрка 

Про прийняття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення житлових 

умов,  які були прийняті при виконавчому комітеті Свірзької сільської ради, на 

квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому 

комітеті Бібрської міської ради 

 
Розглянувши листа старости сіл Свірж, Глібовичі, Грабник, Задубина,  Копань, 

Мивсева, Підвисоке Г.С.Перун щодо прийняття (перереєстрацію) до виконавчого комітету 

Бібрської міської ради на квартирний облік із збереженням попереднього часу 

перебування на квартирному обліку – громадян, потребуючих поліпшення житлових 

умов,  які були прийняті при виконавчому комітеті Свірзької сільської ради (рішення 

виконавчого комітету №75 від 17.11.2011 року), керуючись Законом України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», п.31, п.32, п.46, п.26, Постанови «Про 

затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР», ст.40, ст.46 “Житлового кодексу 

Української РСР”, ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
   

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ   ВИРІШИВ: 
 

1. Прийняти (перереєструвати) особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування 

Кость Іванну Ярославівну, 01.03.1995 року народження до виконавчого комітету Бібрської 

міської ради на квартирний облік із збереженням попереднього часу перебування на 

квартирному обліку, яка була прийнята при виконавчому комітеті Свірзької сільської ради 

(рішення виконавчого комітету №75 від 17.11.2011 року) до загальної черги та включити її 

до списку осіб, які користуються правом позачергового отримання житла, в складі сім’ї 1 

чоловік. 
2. Зняти особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування Кость Оксану 

Ярославівну, 06.02.1999 року народження з квартирного обліку, (рішення виконавчого 

комітету Свірзької сільської ради №75 від 17.11.2011 року) у зв’язку із забезпеченням 

житлом. 
3. Зняти особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування Кость Василя 

Андрійовича, 11.01.1999 року народження з квартирного обліку, (рішення виконавчого 

комітету Свірзької сільської ради №75 від 17.11.2011 року) у зв’язку із забезпеченням 

житлом. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету С.З.Охримович. 
 

 

Бібрський міський голова                                        Р.Я. Гринус  


