
          
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н  Я   
 

 
від  16.05.2012 р.  №_223_ 
 Про надання  субсидій 
 

Розглянувши протокол засідання комісії по розгляду заяв та скарг з питань 
житлових субсидій  від 11.05.2012 року, на підставі Положення Постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.09.97р. №1050 із змінами і доповненнями 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98р. №1156, 
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.99р. №822 і Постановою 
Кабінету Міністрів України від 02.02.2000р. №211, зміни до Положення від 
12.12.06. №1703, Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010р. 
№621, постановою КМУ від 06.07.11р. №774, керуючись пп.1 п.а ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 
Коростенської  міської ради 

 
РІШАЄ: 

 
1. Надати субсидії: 
-гр. Швецю Анатолію Петровичу, який проживає по вул. Кірова, 6 кв. 18, на 

загальну площу житла, (власник – Швець Ганна Петрівна, померла 24.03.12р.), 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з квітня 2012 року, справа №259 
субсидії  460 грн. 66 коп. на 1 місяць на суму 460 грн. 66 коп. 

-гр. Висоцькій Надії Іванівні, яка проживає по вул. Дзержинського, 68 кв. 
116, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
квітня 2012 року, справа №7370 субсидії  152 грн. 27 коп. на 1 місяць на суму 
152 грн. 27 коп. 

-гр. Гриневич Катерині Василівні, яка проживає по вул. Київській, 21б кв. 8, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з квітня 
2012 року, справа №10862 субсидії  393 грн. 15 коп. на 1 місяць на суму 393 грн. 
15 коп. 

-гр. Грищенко Світлані Володимирівні, яка проживає по вул. 1 Травня, 35 
кв. 5, на загальну площу житла, з частково відсутніми доходами, враховуючи 
тяжке матеріальне становище – з квітня 2012 року, справа №12225 субсидії 290 
грн. 86 коп. на 1 місяць на суму 290 грн. 86 коп. 
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-гр. Ничипорук Людмилі Юріївні, яка проживає по вул. Грушевського,      

74а кв. 48, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище 
– з квітня 2012 року, справа №13430 субсидії  591 грн. 16 коп. на 1 місяць на 
суму 591 грн. 16 коп. 

-гр. Бондарчук Ользі Йосипівні, яка проживає по вул. Кірова, 82 кв. 4, на 
загальну площу житла, (власник – Бондарчук Валерій Миколайович, помер 
11.03.12р.), враховуючи тяжке матеріальне становище – з квітня 2012 року, 
справа №13618 субсидії  495 грн. 16 коп. на 1 місяць на суму 495 грн. 16 коп. 

-гр. Мошківському Едуарду Володимировичу, який проживає по вул. 
Грушевського, 72 кв. 37, на загальну площу житла, (власник – Мошківська Ніна 
Антонівна, померла 22.03.12р.), враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
квітня 2012 року, справа №13897 субсидії 278 грн. 33 коп. на 1 місяць на суму 
278 грн. 33 коп. 

-гр. Цуду Григорію Михайловичу, який проживає по вул. Київській, 19 кв. 
52, довідка з ЖЕКу датована травнем, відсутній паспорт, враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з квітня 2012 року, справа №7690 субсидії  459 грн. 61 
коп. на 1 місяць на суму 459 грн. 61 коп. 
         -гр. Козиренко Лідії Миколаївні, яка проживає по вул. Гастело, 18 кв. 53, 
не власнику житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з квітня 2012 
року, справа №13899 субсидії 142 грн. 83 коп. на 1 місяць на суму 142 грн. 83 
коп. 

 
 
Всього надано субсидій 9 сім’ям на суму 3264 грн. 03 коп. 
 
 

 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 

Заступник міського голови 
Л.Якубовський 

 
Завідуюча сектором відділу соціально- 

державних допомог УПСЗН                                                                      
С.Толочко 

 
Начальник юридичного відділу 

  Т.Камінська 


