
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про  видачу  службового ордера,  

укладення    договорів      найму, 

прийняття на квартирний облік 

 

 

       Відповідно до  статті 59 Закону України   «Про  місцеве  самоврядування в 

Україні», керуючись Житловим  кодексом Української РСР,  Правилами обліку  

громадян,  які потребують поліпшення житлових умов та надання їм  житлових 

приміщень (зі змінами та доповненнями), розглянувши пропозиції громадської  

комісії з розгляду  житлових   питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

 

 

        1.  Видати службовий ордер: 

 

1.1.  особа – 1,  посада, назва установи,   яка  проживає  у   гуртожитку   по 

адреса - 1. 

На  квартиру  по  адреса – 2,    що складається з однієї кімнати житловою 

площею 13,70 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

Службовий   ордер   видати  на  підставі  листа   назва установи  25.04.2017  № 

84,  списку  розподілу   07.06.2017, подання на закріплення службового житлого 

приміщення та  витягу з наказу  начальника  Ужгородського  назва установи 

06.06.2017  № 146. 

        Квартира  по  адреса – 2   закріплена  за  назва установи  рішенням 

виконкому 03.10.2006 № 258 як службова. 

 

2.  Укласти договори найму: 

 

        2.1.  З   особа – 2, тимчасово непрацюючим.                                                                                                                   

На  квартиру  по  адреса – 3,  що складається  з  однієї  кімнати житловою 

площею 15,10 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

особа – 3, матері особа – 2, та  згідно   з   поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть серія, номер, дата). 

 



 2 

 

 

       2.2.  З   особа – 4,    покоївкою   в   готелі «назва».    

На  квартиру  по  адреса – 4,   що  складається  із  двох кімнат житловою 

площею 27,50 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона,  син – особа –5,  колишній чоловік – особа –6). 

Договір  найму  укласти  у  зв’язку з передачею в комунальну  власність  міста 

та зміною  власника 6–квартирного  житлового  будинку  по  адреса - 4 

(колишнього заводу  ЗБВ «назва»)  та  створенням  органу   самоорганізації  

населення БК «назва» згідно з рішеннями VI сесії міської ради VI скликання від  

03.06.2011 р.  № 167  та  XII  сесії  VI  скликання  від  24.02.2012 р.  № 436,   на 

підставі   рішення  загальних   зборів  мешканців  будинку   (протокол  № 1  від 

21.01.2017 р.) та поданими документами. 

 

 

          3.  Прийняти на квартирний облік: 

 

       3.1.  особа – 7,   військовослужбовця,  який  проживає  із  сім’єю  у  

двокімнатній  квартирі  по  адреса – 5, де на житловій площі  48,30 кв. м  

проживає  6 осіб,  враховуючи різнополість, згідно  з  п. 13  п. п. 7  Правил  

обліку громадян,   які  потребують  поліпшення  житлових  умов та надання їм 

житлових  приміщень, із включенням  у  списки  першочерговиків як  

учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.   

  Склад сім’ї  –  4 особи (він, дружина, 2 сини). 

 

       3.2.  Включити до списку позачерговиків учасника бойових дій   особа – 8,   

який отримав інвалідність  III групи під час виконання обов’язків військової 

служби в зоні АТО.   

 Склад сім’ї –  1 особа.  

 Підстава:    посвідчення    серія, номер, дата та  заява  від  26.06.2017 р. 

           У списку першочерговиків перебуває з 08.06.2016 р.  

 

       3.3. Відповідно до пункту  30  Правил  обліку громадян,   які     потребують 

поліпшення   житлових  умов  та  надання  їм  житлових   приміщень,   згідно   з 

поданою  заявою  від  24.05.2017 р.,  відокремити  у  списках  черговості   сім’ю     

особа – 9  у  складі  3  осіб  (вона,   дочка – особа – 10,  2002 р. н, дочка – особа 

–11, 2007 р. н.), яка проживає у двокімнатній квартирі з батьками  по адреса – 6,    

де на житловій площі 39,00 кв. м проживає 7 осіб і  перебуває  на  квартирному 

обліку з 26.07.1989 р. у складі сім’ї колишнього чоловіка особа –12. 

 

3.4.  особа – 13 , 2000  р. н.,       вихованця    державної установи «назва», 

як дитину позбавлену   батьківського піклування,   із   включенням   у   списки   

позачерговиків   на   підставі  статей 46, 71 Житлового   кодексу,        пункту 

46       Правил   обліку   громадян,    які   потребують поліпшення  житлових  

умов та надання їм  житлових  приміщень,    клопотання  служби у  справах  
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дітей  від  02.06.2017 р. № 250/12,    відповідно  до пункту 64 постанови КМУ 

24.09.2008  № 866    «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом дитини».   

 Склад сім’ї – 1 особа.   

       

      3.5.  особа – 14, тимчасово непрацюючого, який  проживає  у   

однокімнатному   власному  будинковолодінні    матері  по  адреса - 7,   

враховуючи   різнополість,   згідно  з  пунктом  13  п. п. 7  Правил  обліку  

громадян,  які   потребують   поліпшення  житлових   умов  та надання їм 

житлових  приміщень,  із включенням  у  списки  позачерговиків як  учасника 

бойових дій,   який отримав інвалідність III групи під час виконання  

обов’язків військової служби в зоні АТО. 

 Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.   

 Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

 

        4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на міського голову.    

 

 

 

 Міський  голова                                                                                      Б. Андріїв 

 

 


