
            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. Галатибу Мар’яну Юріївну, поліцейську управління патрульної 

поліції в Закарпатській області,  яка  зареєстрована  в гуртожитку по ***.   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.2.  Гр. Шпака Василя Васильовича,   інспектора  управління  патрульної 

поліції в Закарпатській області,  який зареєстрований в гуртожитку по ***.   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

1.3.  Гр. Опіярі Олександра Денисовича, 2004 р. н,  учня  ДНЗ  «Ужгород-

ський    центр    професійно – технічної   освіти»,     який    зареєстрований   по 

***,   як  дитину,   позбавлену    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,   п. 15 

Правил обліку громадян,  які потребують  поліпшення житлових  умов  та                          

                         надання їм житлових   приміщень,   листа  служби у справах  дітей   31.03.2021     

                         № 225/01-11.             

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 



         1.4. Гр. Мисар Марину Юріївну , тимчасово непрацюючу, яка зареєстро- 

  вана  із  сім’єю   у  кімнаті  гуртожитку   по  ***.   

         Склад сім’ї  –  3 особи (вона, чоловік, дочка). 

 

         1.5. Гр. Проц Еріка Юрійовича,    інженера – електроніка    Ужгородської  

   початкової школи «Ялинка»,   який зареєстрований  із сім’єю у двокімнатній 

   квартирі по ***, де на житловій площі 29,60 кв. м проживає 6 осіб.  

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

    

2. Внести зміни до списку черговості:            

 

         2.1.  У  зв’язку  зі  зняттям  з  реєстрації  та  зміною місця проживання  на   

 ***  колишнього  чоловіка  гр. Шикоти Тетяни Іванівни – гр. Шикоти Євгенія 

Івановича, учасника бойових дій (учасник АТО),   внести зміни  до  облікової   

справи  та  виключити   сім’ю   гр. Шикоти Т. І.  зі списку першочерговиків.     

         Рахувати гр. Шикоту Тетяну Іванівну на квартирному обліку у загальному 

списку з 16.02.2011 зі складом сім’ї – 3 особи (вона, син, дочка). 

 

       2.2.  Беручи до уваги зміну групи інвалідності, рахувати  гр. Негіра Миколу 

Олексійовича  у  списку позачерговиків (з 20.02.2013),  як особу,  яка отримала 

інвалідність ІІ групи, із числа військовослужбовців, які брали участь у бойових 

діях на території інших держав.         

        Підстава: посвідчення серія А № 002594   05.04.2021  та  заява 07.04.2021. 

        Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, дочка, син). 

 

        2.3.  Включити  до  списку першочерговиків  гр. Городецького Станіслава 

Адольфовича ,  який  перебуває на квартирному   обліку  в  загальному  списку  

черговості з  25.03.2009,  як  учасника  бойових  дій  (учасник ООС)  та  внести 

зміни  до  складу сім’ї у зв’язку з народженням  дочки – гр. Городецької  Злати 

Станіславівни, 2016 р. н.        

         Підстава: посвідчення серія УБД № 185209 від 19.02.2019.   

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

 

          2.4. У зв’язку з укладенням шлюбу та народженням дитини  включити  до 

складу  сім’ї  гр. Бугір Ірини Василівни,  яка перебуває  на  квартирному  обліку  

у загальному  списку черговості  з   23.12.2019,   чоловіка  –  гр. Бридуна Дениса  

Богдановича та сина – гр. Бридуна Кіріла Денисовича, 2021 р. н . 

Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік, син). 

                

                                3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Шимона.              

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


