
Проект рішення виконкому 

 

 

Від 22.02.2023                                                                                         №43  

 

 

Про надання нежитлової будівлі  

для тимчасового проживання  

внутрішньо переміщеного дитячого 

будинку сімейного типу на базі родини  

Міліченка Семена Семеновича  

та Міліченко Ольги Іванівни 

 

 

 

Розглянувши звернення начальника служби у справах дітей Бурштинської міської 

ради Світлани Козар (вих. лист від 20.01.2023 №11/13-44/06) щодо виділення житла для 

проживання внутрішньо переміщеного дитячого будинку сімейного типу на базі родини 

Міліченка Семена Семеновича та Міліченко Ольги Іванівни, який прибув 21.09.2022 до 

Бурштинської міської територіальної громади з м. Костянтинівка Донецької області та 

створений згідно з рішенням виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 

28.04.2016 № 153  та від 28.03.2018 № 115, керуючись Законом України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Надати безоплатно нежитлову будівлю, яка знаходиться за адресою: с. Вигівка, 

вул. Зелена, буд. 27А, та перебуває в комунальній власності Бурштинської міської 

територіальної громади, для тимчасового проживання внутрішньо переміщеного дитячого 

будинку сімейного типу на базі родини Міліченка Семена Семеновича та Міліченко Ольги 

Іванівни, в який влаштовано на виховання та спільне проживання дітей: Печурін Богдан 

Геннадійович, Трегубова Віолетта Петрівна, Трегубов Олексій Петрович, Трегубова Людмила 

Петрівна, Трегубов Петро Петрович, Кустов Тарас Павлович, на строк до одного року з 

можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони 

не набули іншого місця проживання. 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

22.02.2023 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

22.02.2023 

 

Юридичний відділ 

22.02.2023 

 

Начальник загального відділу                                                                         М. Яцик 

22.02.2023 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                     Н. Кицела 

22.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про надання нежитлової будівлі для тимчасового проживання в 

нутрішньо переміщеного дитячого будинку сімейного типу на базі родини  

Міліченка Семена Семеновича та Міліченко Ольги Іванівни» 

  

1.  Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

Проект рішення розроблено на основі звернення начальника служби у справах дітей 

Бурштинської міської ради Світлани Козар (вих. лист від 20.01.2023 №11/13-44/06) щодо 

виділення житла для проживання внутрішньо переміщеного дитячого будинку сімейного типу 

на базі родини Міліченка Семена Семеновича та Міліченко Ольги Іванівни, який прибув 

21.09.2022 до Бурштинської міської територіальної громади з м. Костянтинівка Донецької 

області та створений згідно з рішенням виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 

28.04.2016 № 153  та від 28.03.2018 № 115. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення 

Основною метою проекту рішення є забезпечення житлом внутрішньо переміщеного 

дитячого будинку сімейного типу на базі родини Міліченка Семена Семеновича та Міліченко 

Ольги Іванівни, в який влаштовано на виховання та спільне проживання дітей: Печурін Богдан 

Геннадійович, Трегубова Віолетта Петрівна, Трегубов Олексій Петрович, Трегубова Людмила 

Петрівна, Трегубов Петро Петрович, Кустов Тарас Павлович. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Для проживання вищевказаного будинку сімейного типу надається безоплатно 

нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: с. Вигівка, вул. Зелена, буд. 27А, та перебуває 

в комунальній власності Бурштинської міської територіальної громади, на строк до одного року 

з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони 

не набули іншого місця проживання. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення потребує додаткових витрат міського бюджету, 

пов’язаних з проведенням ремонтних робіт зі створення належних умов для проживання. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

  

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             Ірина ГЕРТ 


