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Про надання дозволуна отримання компенсації за 
належне для отримання жиле приміщення

 Розглянувши заяви (…), (…), жителів м. Стрия, вул. (…), Львівської області, 
клопотання військової частини А2847 Стрийського гарнізону від 22.06.2021року, 
про надання дозволу на отримання компенсації в розмірі (…) за належне для 
отримання жиле приміщення, 1/4 частина (…) якої є компенсацією малолітнього 
(…), у зв’язку із зарахуванням перерахованих коштів - (…) малолітньому (…), на 
рахунок банківської установи, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 
дитини від  02.07.2021р. (протокол №16), відповідно до ст.40 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.17,ст.18 Закону України “Про 
охорону дитинства”, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту 
бездомних громадян і безпритульних дітей”, п.11 “Порядку визначення розміру і 
надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за 
належне їм для отримання жиле приміщення” , затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 02.09.2015р. №728, п.65 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 
“Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини”,   виконком міської ради вирішив:
 1.Дозволити (…), (…), жителям м. Стрия, вул. (…), Львівської області,  отримати 
грошову компенсацію в розмірі (…), 1/4 частина (…) якої є компенсацією 
малолітнього (…), за належне для отримання жиле приміщення.
        2.Дозволити (…), (…), жителям м. Стрия, вул. (…), Львівської області, 
представляти інтереси малолітнього (…), при отриманні грошової компенсації 
1/4 частини (…) за належне для отримання жиле приміщення.



3.Зобов’язати (…), (…) до кінця 2021 року надати виконкому Стрийської міської 
ради підтверджуючі документи про зарахування на рахунок малолітнього (…), 
коштів (грошової компенсації) в розмірі (…) за належне для отримання жиле 
приміщення.
4.У випадку невиконання п.3 рішення виконкому Стрийської міської ради  дане 
питання буде вирішуватись у судовому порядку.  

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому Стрийської міської 
ради № (…) від (…) “Про надання дозволу на отримання від імені малолітнього 
(…), компенсації за належне для отримання жиле приміщення”.
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови  Х.Грех.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


