
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про  квартирний  облік 

 

           Відповідно до статей 30, 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування  

  в Україні»,  Закону  України    «Про    адміністративні     послуги»,     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. Прийняти на квартирний облік: 

 

         1.1.   Гр. Усик Лілію Іванівну, тимчасово непрацюючу,  яка  зареєстрована      

в гуртожитку по ***.   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.2.  Гр. Белейканич Олену Владиславівну,   тимчасово  непрацюючу,   яка   

зареєстрована   у  двокімнатній    квартирі    по   ***,    де  на   житловій   площі 

26,40 кв. м проживає 7 осіб,     із  включенням  у  список   першочерговиків   як 

багатодітну сім’ю. 

       Склад сім’ї  –  6 осіб (вона, чоловік, 3 дочки, син). 

 

1.3.  Гр. Лацко Галину Анатоліївну,  2005 р. н,  ученицю  ДНЗ  «Ужгород-

ський  центр  професійно – технічної  освіти»,   яка  проживає у гуртожитку  по 

***, як дитину - сироту,      із  включенням у список  позачерговиків  на підставі   

ст. 33  Закону  України   «Про  забезпечення  організаційно – правових   умов  

соціального   захисту   дітей  -  сиріт   та   дітей,   позбавлених батьківського  

піклування»,   ст.  46  Житлового  кодексу,   п. 15 Правил  обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов та  надання  їм житлових приміщень, 

листа служби у справах дітей 10.02.2021  № 119/23/01-11.             

        Склад сім’ї – 1 особа.  

 



         1.4. Гр. Галкіна Олексія Олеговича, співробітника Головного управління 

Національної   поліції   в   Закарпатській   області,    який    зареєстрований   у 

гуртожитку по ***, із включенням у список першочерговиків,       як  учасника 

бойових дій (учасник АТО). 

         Підстава:   посвідчення серія МВ № 039203 від 22.07.2016.     

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

    

2. Внести зміни до списку черговості: 

 

                До складу сім’ї гр. Павлик (Дерев’янко) Людмили Павлівни, яка перебуває  

на квартирному обліку у загальному  списку  з  24.06.2009,   включити   дочку –  

       гр. Павлик Патріцію Анатоліївну, 2019 р. н. 

        Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка). 

 

         3.  Зняти з квартирного обліку та  виключити  зі  списків  черговості  сім’ї 

таких громадян: 

                                   

        3.1. Відповідно до листа Закарпатського регіонального управління Держав- 

ної спеціалізованої фінансової установи   «Державний фонд сприяння молодіж- 

ному житловому будівництву»  12.02.2021  № 42,  у    зв’язку  із  забезпеченням 

житлом згідно з діючими програмами, зняти з квартирного обліку та виключити  

зі списків черговості таких громадян: 

 

      -  гр. Березная  Богдана  Івановича,    враховуючи    придбання   квартири   за 

адресою:     ***,  житловою  площею 64,30 кв. м, загальною – 107,40 кв. м.  

          На квартирному обліку перебував з 23.12.2019, зі складом сім’ї – 4 особи. 

 

      -  гр. Скрипчука Олександра Олексійовича, враховуючи  придбання квартири 

за адресою: ***, житловою  площею 44,80 кв. м, загальною – 136,50 кв. м.  

          На квартирному обліку перебував з 13.04.2016, зі складом сім’ї – 3 особи. 

 

         3.2. Гр. Ковача Еміла Івановича,  у  зв’язку зі смертю  (27.12.2015).      

        На квартирному обліку перебував у загальному списку з 31.01.1989,  зі 

складом сім’ї – 3 особи.          

 

         3.3. Гр. Дмитришин Віру Миколаївну,  у  зв’язку зі смертю  (30.09.2018).      

        На квартирному обліку перебувала у загальному списку з  31.10.1990,  зі 

складом сім’ї – 3 особи.          

   

                                  4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Шимона.              

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


