
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про надання громадянам  
Києво-Святошинського району  

житлових субсидій 
 

 
Відповідно до ст. 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

п.4 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого  
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 р. № 848 (з наступними 
змінами), враховуючи  подання районної державної адміністрації та рішення комісії з 
питань житлових субсидій від 17 березня 2011 року № 3, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Надати дозвіл управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації призначити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг 
та природного газу, як виняток, 7-ми сім’ям, які звернулись до комісії з питань 
житлових субсидій:  

 
- Гундар Надії Миколаївні, яка зареєстрована в с. Новосілки, вул. Садова, 9, 

кв. 60,  (на загальну площу житла)  з  березня  2011  по  серпень  2011 р.  в  розмірі 
555 грн. 00 коп. щомісячно; 

 
- Речмедіну Володимиру Петровичу, який зареєстрований в м. Вишневе,               

вул. Першотравнева, 18, кв. 75, (на загальну площу житла) з березня 2011 по липень 
2011 р. в розмірі  298 грн. 34 коп. щомісячно; 

 
- Рожкову  Івану Сергійовичу, який зареєстрований в м. Вишневе, вул. Остапа 

Вишні, 4, кв. 28, (на загальну площу житла) з березня 2011 по липень 2011 р. в розмірі 
299 грн. 54 коп. щомісячно; 

 
- Муравській Олені Валеріївні, яка зареєстрована в м. Боярка,                                       

вул. Мічуріна, буд. 16/31, (на загальну площу житла) з лютого 2011 по квітень 2011 р. 
в розмірі 176 грн. 29 коп. щомісячно; 

 
- Ткачу Миколі Петровичу, який зареєстрований в м. Вишневе, 

вул.Машинобудівників, буд. 15 б, кв. 4, (на загальну площу житла) з березня 2011 по 
серпень 2011 р. в розмірі 480 грн. 64 коп. щомісячно; 
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-  Устиновій Марії Сергіївні, яка зареєстрована в м. Боярка, вул. Самійленка, 
16, кв. 2,  (на загальну площу житла)  з  лютого  2011  по  квітень  2011 р. в розмірі 
445 грн. 56 коп. щомісячно; 

 
-  Щур Галині Миколаївні, яка зареєстрована в м. Вишневе, вул. Лесі 

Українки, 33 а, кв. 6, (при наявності працездатних осіб, які не працюють) з березня 
2011 по серпень 2011 р. в розмірі 264 грн. 94 коп. щомісячно. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та 
соціального захисту населення (голова комісії – Бернацька В.В.). 

 

 
 

                Голова ради                                        В.В. Луцюк 

 

 

 

 
м. Київ 
14 квітня 2011 року 
№ 90-06-VІ 
 


