ПРОЕКТ

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
___________________

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. Базюк Катерину Романівну,
тимчасово
непрацюючу,
яка
зареєстрована у двокімнатній квартирі по ***, де на житловій площі
30,70 кв. м. проживає 6 осіб.
Склад сім’ї – 1 особа.
1.2. Гр. Цімботу Івана Івановича, працівника ТОВ «Тева Україна»,
зареєстрований у гуртожитку по ***.
Склад сім’ї – 1 особа.

який

1.3. Гр. Семена Юрія Йосиповича, пенсіонера, який зареєстрований із
сім’єю у двокімнатній квартирі житловою площею 26,80 кв. м по ***, із
включенням у списки першочерговиків як багатодітну сім’ю.
Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина, 2 дочки, син).
1.4. Гр. Гончар Карину Андріївну,
фізичну особу - підприємця, яка
зареєстрована у однокімнатній квартирі по ***, де на житловій площі
13,10 кв. м. проживає 4 особи.
Склад сім’ї – 1 особа.

1.5. Гр. Колесову Анжелу Ігорівну, 2001 р. н, студентку Ужгородського
вищого комерційного училища КНТЕУ, вихованку будинку сімейного типу
прийомної сім’ї Есенових, що знаходиться за адресою: ***, як дитину
позбавлену батьківського піклування, із включенням у списки 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.
Склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: Лист служби у справах дітей Ужгородської міської ради
10.06.2019 № 337/23.
1.6. Гр. Продана Олександра Сергійовича, прокурора військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України, який зареєстрований
із сім’єю по ***, із включенням у списки першочерговиків, як учасника
бойових дій (учасник АТО).
Підстава: посвідчення серія УБД № 013270 від 26.04.2016.
Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, 2 сина).
1.7. Гр. Рущак Аллу Миколаївну, фельдшера Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, яка зареєстрована із сім’єю у
однокімнатній квартирі житловою площею 14,80 кв. м по ***.
Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік, син).
2. Включити до списку першочерговиків:
Гр. Коваленка Олександра Васильовича, який перебуває на квартирному
обліку в загальних списках черговості з 13.12.2017, як учасника бойових дій
(учасник ООС). Склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: посвідчення серія УБД № 619336 від 24.04.2019.
3. Внести зміни до списків черговості:
Відповідно до пункту 30 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень, згідно з
поданою заявою 07.06.2019, у зв’язку з розірванням шлюбу рахувати у списках
квартирного обліку гр. Ісаєва Андрія Анатолійовича, учасника бойових
дій на території інших держав – з 25.06.1997 із складом сім’ї – 1 особа.
4. Затвердити рішення житлової комісії Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області про прийняття на
квартирний облік :
Протокол № 32 від 24.05.2019

- гр. Нікульшину Ніколетту Вікторівну зі складом сім’ї – 4 особи (вона,
чоловік, 2 дочки),
- гр. Коваленка Олександра Васильовича включити у списки першочерговиків, як учасника бойових дій (учасник ООС). Підстава: посвідчення серія
УБД № 619336 від 24.04.2019 р. В загальних списках черговості з 20.07.2017.
Підстава: листи Управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Закарпатській області № 02/22/1921, № 02/22/1922 від 27.05.2019.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Гомоная В. В.
Міський голова

Б. АНДРІЇВ

