
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.08.2020     Ужгород                    № 305 

 

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. Куцкіра Михайла Семеновича,   який  зареєстрований  із  сім’єю  у 

трикімнатній   квартирі,   яка  належить  ТОВ  «КЕЙ - КОЛЕКТ»   по  ***,    із 

включенням  у  списки  позачерговиків,   як  особу  з  інвалідністю   ІІ  групи  з 

числа учасників бойових дій на території інших держав.         

        Підстава:   посвідчення серія А № 002551 від 20.07.2020 р.   

        Склад сім’ї – 5 осіб (він, 2 дочки, онук, онучка). 

 

        1.2. Гр. Іваніка Юрія Павловича,  який  зареєстрований із сім’єю у двокім-

натній  приватизованій  квартирі  по  ***,  де  на  житловій  площі   34,90 кв. м  

проживає  5  осіб   (п. 13    п. п. 7   Правил  обліку  громадян,   які  потребують 

поліпшення   житлових    умов   та   надання   їм   житлових    приміщень),   із 

включенням у списки позачерговиків, як особу з інвалідністю ІІ групи з числа 

учасників бойових дій на території інших держав.         

        Підстава:   посвідчення серія А № 002478 від 30.06.2020 р.   

        Склад сім’ї  –  5 осіб (він, дружина, дочка, син, невістка). 

 

1.3. Гр. Капшина  Сергія  Олександровича,   2002 р. н,     студента    ДВНЗ 

«Ужгородський    національний    університет»,  який  проживає  по   ***, як 



 

 

внутрішньо  переміщену особу з числа  дітей,   позбавлених   батьківського   

піклування,    відповідно   до   частини   9   статті  11  Закону  України    «Про  

забезпечення  прав  і  свобод   внутрішньо   переміщених   осіб» (зі змінами та  

доповненнями),  статті 33 ЗУ  «Про забезпечення організаційно–правових умов 

соціального    захисту    дітей–сиріт   та   дітей,      позбавлених    батьківського 

піклування», із включенням у списки позачерговиків.  

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         1.4. Гр. Кирлик Євгенію Михайлівну, військовослужбовця в/ч А 1556, яка  

зареєстрована із сім’єю по   *** , із включенням у список першочерговиків, як 

учасника бойових дій (учасник АТО). 

         Підстава:   посвідчення серія УБД № 222714 від 15.05.2020.   

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

 

                                2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

        2.1.  У  зв’язку  зі  зміною  групи  інвалідності  рахувати    гр. Боринського  

Василя  Юрійовича  у  списку   позачерговиків   (з  24.10.2007)  як   особу,   яка  

отримала інвалідність ІІ групи,  із числа  військовослужбовців, які брали участь 

у бойових діях на території інших держав. 

        Підстава: посвідчення серія А № 002550  16.07.2020 та заява 23.07.2020.  

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

 

       2.2.  Включити  у  список  позачерговиків  гр. Маляра Романа Васильовича  

як особу, яка отримала інвалідність ІІ групи, із числа військовослужбовців, які 

брали участь у бойових діях на території інших держав. 

       Підстава: посвідчення серія А № 002553  24.07.2020 та заява 03.08.2020. 

       У списку першочерговиків воїнів-інтернаціоналістів перебуває з 27.03.1996.  

       Склад сім’ї – 6 осіб (він, дружина, дочка, син, невістка, онучка). 

 

       2.3.  Виключити    зі   списку   позачерговиків   сім’ю    гр. Сочки  Віталія 

Івановича,  пункт  47 Правил  обліку громадян,   які  потребують  поліпшення 

житлових   умов    та   надання   їм   житлових    приміщень    (зі   змінами   та 

доповненнями). 

       Включити  сім’ю  гр. Сочки Віталія Івановича до списку першочерговиків 

зі  збереженням  часу  перебування у списку  позачерговиків з  06.07.2011,  як 

сім’ю, в якій народжені діти – близнюки.    

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

 

                                  3. Зняти з квартирного обліку: 

 

        3.1.  Відповідно до статті 40 Житлового кодексу та пунктів 25, 26 Правил 



 

 

обліку громадян,   які  потребують  поліпшення  житлових  умов та надання  їм  

житлових приміщень, у зв’язку зі зняттям з державної реєстрації у м. Ужгороді,     

зняти з квартирного  обліку і виключити  зі  списку  черговості  гр. Кримського 

Сергія Броніславовича зі складом сім’ї – 3 особи. 

         На квартирному обліку у списку позачерговиків з  22.12.2010. 

 

           3.2.  У  зв’язку   з   придбанням   та   передачею   у   власність    житлових 

приміщень,  відповідно  до  Порядку  та  умов  надання  у  2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно - ремонтні  

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та  інших   форм   

виховання,   наближених   до   сімейних, та  забезпечення  житлом  дітей - сиріт, 

дітей,  позбавлених батьківського піклування, осіб із  їх  числа,   затвердженого  

постановою    Кабінету    Міністрів   України   15.11.2017 р.  № 877  (в  редакції 

постанови   КМУ   від   26.06.2019 р.  № 616),    забезпеченістю    встановленою  

нормою  жилої  площі,  зняти з соціального  квартирного  обліку особу із числа 

дітей, позбавлених батьківського  піклування  –  гр. Буко Павла Карловича.  

          Підстава:   лист  департаменту  праці  та  соціального  захисту   населення 

03.07.2020  № 34.02-04/1786.  

 

                                4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Фартушка.       

         

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


