
            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:  

                                      

І. Прийняти на квартирний облік: 

 

         1.1.  Гр. Мельничина Івана Івановича,    головного    спеціаліста     відділу 

муніципальної інспекції управління муніципальної варти Ужгородської міської 

ради,    який   зареєстрований   у   двокімнатній   квартирі   по   ***      ,     де  на  

житловій   площі  37,60 кв. м    проживає   6   осіб,     враховуючи   різнополість  

(згідно  з  п. 13 п. п. 7  Правил  обліку  громадян,  які   потребують  поліпшення 

житлових умов та надання їм житлових приміщень.).   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

       1.2.  У зв’язку з ліквідацією квартирного обліку УМВС України в Закарпат-

ській області,   ліквідацією відповідно до вимог постанови  Кабінету  Міністрів  

України   16.09.2015     № 730       «Про     утворення    територіальних    органів  

Національної    поліції   та   ліквідацією  територіальних  органів   Міністерства 

внутрішніх справ»,   включити  до  списку   черговості  за місцем   проживання  

при   міськвиконкомі    гр. Лазорця   Михайла  Петровича,   пенсіонера  органів 

внутрішніх     справ,      який     проживає     у     двокімнатній       квартирі     по  

***    ,  де на житловій площі 29,70 кв. м  зареєстровано 6 осіб, із збереженням 

часу  перебування  на  квартирному  обліку  за  місцем  роботи    з   28.12.1988    

(п. 31 Правил обліку  громадян,    які    потребують поліпшення житлових умов 

та надання їм житлових приміщень). Із включенням  у  список   позачерговиків,      

як ліквідатора аварії на  ЧАЕС, категорія 2. 



 Підстава:   посвідчення  серія  А № 040190  від  26.01.1993 р.,   рішення 

Ужгородського міськрайонного  суду  Закарпатської області  15.02.2008   про 

встановлення факту взяття на квартирний облік  28.12.1988 в Ужгородському 

МВВС,     лист    Ліквідаційної    комісії    УМВС   в   Закарпатській    області  

№ 851/106/3-2020. 

 

2. Внести зміни до списку черговості: 

 

        2.1.  У  зв’язку  зі  зміною  прізвища  внести  зміни до облікової  справи 

гр. Фесенко - Ларченко Ірини Миколаївни,   яка  перебуває  на  квартирному  

обліку,  як  внутрішньо переміщена особа,  з  числа  учасників  бойових  дій 

(учасник АТО)   та   рахувати   на  квартирному  обліку  –  гр. Фесенко Ірину 

Миколаївну. 

        Підстава:  свідоцтво про зміну імені  серія І-ФМ № 009587   13.04.2021.   

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

 

       2.2.  Беручи до уваги зміну групи інвалідності, рахувати  гр. Дідика Василя 

Станіславовича у списку позачерговиків  з 16.10.2013,  як особу,  яка отримала 

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

діях на території інших держав.         

        Підстава: посвідчення серія А № 022893   07.06.2021  та  заява 09.06.2021. 

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

 

       2.3.  Беручи до уваги  зміну  групи  інвалідності,   рахувати   гр. Петканича 

Руслана Михайловича  у списку  позачерговиків  з  08.06.2016,  як  особу,  яка 

отримала  інвалідність  ІІ групи,   із  числа  учасників   бойових   дій   (учасник 

АТО).  

         Підстава: посвідчення серія А № 022952   22.06.2021  та  заява 23.06.2021. 

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

 

        2.4.  До складу сім’ї  гр. Гедзур Тетяни Іванівни, яка перебуває на квартир- 

ному  обліку у загальному списку  з 05.02.2019,   включити  сина  –  гр. Гедзура 

Тимофія Петровича, 2021 р. н. 

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

 

          2.5.  До складу сім’ї  гр. Михайловської Наталії Михайлівни, яка 

перебуває на квартирному обліку у списку позачерговиків з 02.09.1988,  

включити  онука–   гр. Патуляка Володимира Володимировича, 2014 р. н. 

        Склад сім’ї –  4 особи (вона, син, дочка, онук). 

 

 3.  Затвердити   рішення   житлово – побутової   комісії  3  стрілецького 

батальйону військової частини 3002, протокол   № 2  25.03.2021,  про прийняття   

на квартирний облік гр. Стахіва Андрія Олеговича  зі  складом  сім’ї  – 1  особа,    

зі  збереженням   часу    перебування   на  обліку   з  05.09.2016   та внесенням у 

список першочерговиків,  як  учасника бойових дій (учасник АТО) з 26.02.2019. 



          Підстава:  лист  військової  частини  3002  Національної  гвардії  України 

09.06.2021  № 120.     

 

         4.  Відмовити в прийнятті на соціальний  квартирний  облік  гр. Гедьфалві 

Тімеї  Іванівні,   07.07.1998 р.  н,    у  зв’язку  з  поданням   документів,   що  не 

підтверджують  можливості  визнання  у встановленому  порядку  громадянина 

таким, що потребує надання соціального житла, на підставі пункту «б» частини 

2 статті  10  Закону  України     «Про  державний  житловий  фонд   соціального  

призначення» та  абзацу 3,  пункту 9  Порядку  взяття  громадян  на соціальний 

квартирний облік,  їх  перебування на такому обліку,  зняття з нього та надання 

соціального  житлового  фонду для осіб,   які потребують  соціального  захисту, 

затвердженого рішенням   VI  сесії  VIII скликання Ужгородської  міської  ради   

20.05.2021     № 187     «Про   зміни  до  рішення  XXIV  сесії   міської   ради VII 

скликання 26.06.2018  № 1116». 

Підстава:   рішення   засідання   оцінної   комісії  з  визначення   вартості майна   

громадян, які бажають стати на соціальний  квартирний  облік, перебувають на 

такому обліку та користуються соціальним житлом (протокол 13.07.2021  №1).   

     

         5.  У  зв’язку  зі  смертю  (свідоцтво І - ФМ № 305967 від 01.06.2021 р.) 

зняти з квартирного обліку та виключити зі списків черговості   гр. Мякотіну 

Валентину Георгіївну, зі складом сім’ї  –  2 особи.   

          На квартирному обліку у загальному списку з 28.03.1989. 

      

          6. Контроль  за  виконанням  рішення   покласти   на  заступника  міського 

голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.    

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


