
 

 

УКРАЇНА 

К О З Е Л Е Ц Ь К А  С Е Л И Щ Н А  Р А Д А  

К О З Е Л Е Ц Ь К О Г О  Р А Й О Н У  

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І  

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т  

Р І Ш Е Н Н Я  

26 червня 2020 року 

смт. Козелець 

№ 997-70/VIII 

Про зарахування до переліку осіб, що 

перебувають на соціальному квартирному 

обліку при виконавчому комітеті 

Козелецької селищної ради 

Відповідно до ст.ст. 5, 9, 11, 20 Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення», ст. 33 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.07.2008 № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.03.2008 № 219 «Про встановлення тимчасових мінімальних 

норм забезпечення соціальним житлом», враховуючи висновки оцінної 

комісії з визначення вартості майна громадян, які бажають стати на 

соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та користуються 

соціальним житлом при виконавчому комітеті Козелецької селищної ради від 

22.06.2020р., керуючись ст.ст. 30, 34, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив: 

1. Зарахувати до переліку осіб, що перебувають на соціальному 

квартирному обліку при виконавчому комітеті Козелецької селищної ради 

наступних громадян, які потребують поліпшення житлових умов: 

- Томилець Ольгу ******** **.**.2004 р.н., дитину-сироту, місце 

народження дитини вул. Шевченка, ** с. Гладке Козелецького району 

Чернігівської області, яка перебуває під опікою Ворчакової Юлії Федорівни 

та проживає за адресою: вул. ******** с. Шуляки, Козелецького району, 

Чернігівської області; 



-  Адаменка Максима ******** **.**.2004 р.н., дитина позбавлена 

батьківського піклування, місце народження дитини смт. Козелець 

Козелецького району Чернігівської області, який виховується в прийомній 

сім’ї Коцюби Олександра Миколайовича та Близнюк Олени Григорівни та 

проживає за адресою: вул. ********  с. Олишівка, Чернігівського району, 

Чернігівської області. 

 

2. Затвердити перелік осіб, що перебувають на соціальному 

квартирному обліку при виконавчому комітеті Козелецької селищної ради 

відповідно до додатку.  

 

3. Відділу зв’язків з громадськістю, ЗМІ та громадськими 

об’єднаннями Козелецької селищної ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на офіційному сайті Козелецької селищної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради Головко О.В. 

 

 

Селищний голова                                                                           О.Б. Дмитренко 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Козелецької селищної ради  

від 26 червня 2020 р. № 997-70/VIII  

 

 

Перелік осіб, що перебувають на соціальному квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Козелецької селищної ради 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові 

Дата 

прийняття на 

облік 

Кількість 

членів 

сім’ї 

Місце проживання Відмітки  

1 Іллюша Надія 

******** 

11.09.2009 р. 

Берлозівська 

сільська рада 

1 Чернігівська обл., 

Козелецький р-н, с. 

Часнівці, вул. 

********. 

Геріатричний 

будинок 

2. Хоменко Роман 

******** 

22.05.2012 р. 

виконавчий 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради  

3 Сумська обл., 

Середино-Будський 

р-н, с. Зноб-

Трубчевське, вул. 

******** 

 

3. Кириченко Павло 

******** 

20.03.2013 р. 

Берлозівська 

сільська рада 

1 Чернігівська обл, 

Козелецький р-н., 

с. Берлози, вул. 

******** 

 

4. Митько Анна 

******** 

20.03.2012 р. 

Лемешівська 

сільська рада 

1 м. Чернігів, вул. 

******** 

Вище 

професійне 

училище 

побутового 

обслуговуван

ня 

5. Мирошенко Артур 

******** 

28.11.2013 р. 

виконавчий 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради 

1 Чернігівська обл., 

смт. Козелець, вул. 

******** 

 

6. Булах Олександр 

******** 

17.12.2018 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №469-

38/VIII 

1 м. Київ, вул. 

******** 

Київське 

регіональне 

вище 

професійне 

училище 

будівництва 

7. Хоменко Богдана 

******** 

17.12.2018 р. 

рішення 

виконавчого 

1 Чернігівська обл, м. 

Носівка, вул. 

******** 

Перебуває під 

опікою 



комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №469-

38/VIII 

8. Томилець Валентина 

******** 

17.12.2018 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №469-

38/VIII 

1 Чернігівська обл., 

смт. Козелець, вул. 

******** 

Козелецький 

коледж 

ветеринарної 

медицини 

9. Лобан Вадим 

******** 

17.12.2018 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №469-

38/VIII 

1 м. Київ, вул. 

******** 

Київський 

коледж 

комп’ютерних 

технологій та 

економіки 

НАУ 

10. Кусайко Станіслав 

******** 

17.12.2018 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №469-

38/VIII 

1 Чернігівська обл. 

Срібнянський р-н. 

с. Сокиринці, вул. 

******** 

Сокиринський 

професійний 

аграрний 

ліцей 

11. Іонова Анастасія 

******** 

20.02.2019 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №551-

41/VIII 

1 Чернігівська обл. 

Козелецький р-н., 

с. Пушкарі,  

вул. ******** 

Перебуває в 

прийомній 

сім'ї  

12. Веребей Богдан 

******** 

20.02.2019 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №551-

41/VIII 

1 Чернігівська обл. 

Козелецький р-н., 

с. Пушкарі,  

вул. ******** 

Перебуває в 

прийомній 

сім'ї  

13. Лобан Денис 

******** 

20.02.2019 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

1 Чернігівська обл., 

Козелецький р-н., 

с. Карасинівка, вул. 

******** 

Перебуває під 

піклуванням  



селищної 

ради №551-

41/VIII 

14. Лобан Дарина 

******** 

20.02.2019 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №551-

41/VIII 

1 Чернігівська обл., 

Козелецький р-н., 

с. Карасинівка, вул. 

******** 

Перебуває під 

піклуванням  

15. Мельник Дар’я 

******** 

14.02.2020 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №898-

64/VIII 

1 Чернігівська обл., 

Козелецький р-н, 

смт. Козелець, вул. 

******** 

Перебуває в 

прийомній 

сім’ї Смаги 

Володимира 

Миколайович

а та Смаги 

Ольги 

Іванівни, що 

проживають 

по вул. 

******** м. 

Корюківка, 

Чернігівської 

області 

16. Бороліс Аліна 

******** 

08.04.2020 р. 

рішення 

виконавчого 

комітет 

Козелецької 

селищної 

ради №936-

67/VIII 

1 Чернігівська обл., 

Козелецький р-н, 

вул. ******** 

Сокиринський 

професійний 

аграрний 

ліцей 

17. Томилець Ольга 

******** 

 1 Чернігівська обл., 

Козелецький р-н,  

с. Гладке 

вул. ******** 

Перебуває під 

опікою 

Ворчакової 

Ю.Ф., що 

проживає по 

вул. 

********, с. 

Шуляки, 

Козелецький 

р-н, 

Чернігівської 

області 

18. Адаменка Максим 

******** 

 1 Чернігівська обл., 

Козелецький р-н,  

смт. Козелець 

Виховується в 

прийомній 

сім’ї Коцюби 

О.М. та 

Близнюк О.Г., 



що 

проживають 

по вул. 

********, с. 

Олишівка, 

Чернігівський 

р-н, 

Чернігівської 

області 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                              О.В. Головко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


