
            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:         

       

Прийняти на квартирний облік: 

 

         1.1.  Гр. Пашка Василя Івановича, військовослужбовця військової частини 

А1778,  який зареєстрований по  ***, із включенням у список першочерговиків,  

як учасника бойових дій (учасник ООС). 

         Підстава:   посвідчення серія УБД № 465810 від 23.04.2021.   

 Склад сім’ї  –  1 особа.  

 

1.2.  Гр. Білецьку Естер Карлівну, 2002 р. н,  ученицю Ужгородського ВПУ    

торгівлі   та   технологій   харчування,   яка  зареєстрована  у власному  будинку 

опікуна  по ***,  як особу з числа  дітей, позбавленої батьківського піклування,  

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 та пункту 15  Правил  обліку   громадян,   які  потребують  поліпшення 

житлових умов та надання їм житлових приміщень. 

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         1.3.  Гр. Маркулинець  Ярославу  Романівну,       інспектора     управління 

патрульної  поліції в Закарпатській області   Департаменту  патрульної  поліції,   

яка зареєстрована  в гуртожитку по ***.   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 



 

         1.4.  Гр. Іваніка  Миколу  Юрійовича,    тимчасово   непрацюючого,   який 

зареєстрований із сім’єю у двокімнатній  квартирі по ***, де на житловій площі 

34,90 кв. м  проживає  5 осіб,  згідно  з  п. 13 п. п. 7  Правил  обліку  громадян,    

які потребують поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень. 

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

 

         1.5.  Гр. Наймана Валерія Золтановича, заступника начальника управління 

патрульної  поліції  в  Закарпатській області  Департаменту  патрульної  поліції,   

який  зареєстрований  із  сім’єю у кімнаті  гуртожитку  по  ***,  із  включенням  

у  список  першочерговиків,   як  учасника  бойових  дій (учасник ООС/АТО). 

         Підстава:   посвідчення серія МВ № 023399 від 08.07.2015.     

         Склад сім’ї  –  3 особи (він, дружина, син). 

 

         1.6. Гр. Калинича Миколу Миколайовича,   головного  спеціаліста – юрис- 

консульта  Головного  управління  Пенсійного  фонду  України в Закарпатській 

області,     який   зареєстрований    із   сім’єю   в   однокімнатній    квартирі   по 

***,  де на житловій площі 16,50  кв. м проживає 3 особи.  

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

 

2. Внести зміни до списку черговості:            

 

                2.1.  До складу сім’ї гр. Прокоп Олени Іванівни, яка перебуває  на квартир-

ному обліку у загальному списку з  30.12.1988,  включити  онука  –  гр. Ченгері 

Дмитрія Золтановича, 2014 р. н. 

        Склад сім’ї –  5 осіб (вона, чоловік, дочка, 2 онуки). 

 

         2.2. У зв’язку з укладенням шлюбу включити до складу сім’ї  гр. Котубея 

Олександра Васильовича, який перебуває на квартирному обліку у загальному  

списку черговості  з 11.06.2020, дружину – гр. Котубей Яну Іванівну. 

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

                

                                3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Шимона.              

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 

 


