
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 
 

21 січня 2021 року                       № 26 

 

Про припинення найму 

соціального житла  

гр. *** 

 

На виконання власних повноважень, зазначених у підпункті 2 пункту а 

статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

статтею 785 Цивільного кодексу України, статтями 9, 11, 20-27 Закону України 

«Про житловий фонд соціального призначення», постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.07.2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону 

України «Про житловий фонд соціального призначення», п. 26 Правил 

реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2016 № 207, враховуючи рекомендації громадської комісії з 

житлових питань при виконавчому комітеті (протокол засідання комісії від         

15.01.2021 року № 1), технічний звіт про проведення технічного обстеження 

будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів, їх відповідності 

будівельних норм, надійної та безпечної експлуатації від 26.03.2020, пункти 5.1 

та 5.3 договору найму соціального житла від 12.02.2020 року № 3, у зв'язку з 

закінченням строку, на який його було укладено, та порушеннями наймачем 

умов договору, виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Вважати договір найму соціального житла від 12.02.2020 року № 3 

припиненим.  

2. Повідомити громадянина *** про припинення його прав наймача, 

передбачених договором від 12.02.2020 року № 3, та зобов’язати повернути 

житлове приміщення у багатоквартирному житловому будинку за адресою: смт. 

Слобожанське, вул. Будівельна, буд. ** кв. № ***, відповідно до акту 

приймання-передачі. 

3. Зобов’язати  громадянина **** сплатити заборгованість за надання житлово-

комунальних послуг з моменту виникнення до підписання акту приймання-

передачі. 
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4. Спеціалісту І категорії відділу надання адміністративних послуг Валентині 

ЖУКОВІЙ зняти з реєстрації місця проживання громадянина *** на підставі 

припинення ним права користування житловим приміщенням, а саме – 

закінчення строку дії договору найму. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голову громадської комісії 

з житлових питань при виконавчому комітеті Миколая ДУБНЮКА. 

 

 

Слобожанський селищний голова                 Дмитро ДІХТЯР 

 


