
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про  квартирний  облік, 

соціальний квартирний облік 

 

           Відповідно до статей 30, 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування  

  в Україні»,  Закону України  «Про  адміністративні  послуги», «Про  державний  

  житловий  фонд  соціального  призначення»  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. Пильника Сергія Юрійовича,      старшого   інспектора    відділу 

кадрового забезпечення  управління поліції охорони в Закарпатській області,   

який зареєстрований в гуртожитку по ***.   

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

        1.2.  Гр. Юращук Аллу Василівну,   начальника 7 - го відділу управління 

стратегічних  розслідувань  Національної  поліції  України  в  Закарпатській 

області,  яка зареєстрована в гуртожитку по ***.   

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

1.3.  Гр. Колесову Броніславу Ігорівну, 1998 р. н, тимчасово непрацюючу,    

яка  зареєстрована  ***,  із   включенням у список  позачерговиків на  підставі  

статті 46  Житлового  кодексу  та   пункту   15   Правил  обліку  громадян,   які  

потребують поліпшення житлових умов та надання їм житлових  приміщень,  

як особу з числа  дітей, позбавлених батьківського піклування. 

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

2. Внести зміни до списку черговості: 



 

                 До  складу  сім’ї  гр. Іваніка  Миколи  Юрійовича,    який  перебуває   на 

квартирному   обліку  у  загальному  списку  з  26.05.2021,   включити   сина –  

        гр. Іваніка Назара Миколайовича, 2021 р. н. 

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

 

                                 3.  Зняти з квартирного обліку: 

 

         3.1.  Відповідно  до  статті  40  Житлового  кодексу та пунктів  25, 26, 29 

Правил  обліку  громадян,   які  потребують   поліпшення  житлових  умов  та 

надання  їм   житлових   приміщень,    у  зв’язку  із  забезпеченістю   середнім 

розміром   житлової   площі    (по  м. Ужгороду  –  9 кв. м    на   члена    сім’ї);   

відсутністю  підстав  для  надання  інших  житлових   приміщень;   зі  зняттям  

з  державної  реєстрації у м. Ужгороді; відсутністю  будь-якої  інформації про 

зміну  місця  проживання  та склад   сім’ї  черговика  (понад  п’ять  років),    у  

зв’язку  зі  смертю  черговика  (або  члена його  сім’ї),    зняти  з  квартирного  

обліку  та виключити зі списків черговості таких громадян:   

 

          - Гр. Керечанин Софію Михайлівну – 1 особа. 

На  квартирному обліку у загальному списку  з  22.03.2017. 

 

          3.2.  У  зв’язку  з    реєстрацією права власності на нерухоме майно згідно 

з вимогами  постанов  Кабінету Міністрів України  28.03.2018 № 214  «Питання 

забезпечення  житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, а також членів їх сімей» та 19.10.2016 № 719 «Питання 

забезпечення   житлом   деяких   категорій   осіб,  які  захищали незалежність та 

суверенітет   та   територіальну   цілісність  України,   а  також членів їх сімей»,  

зняти з квартирного обліку: 

 

           -  Гр. Боринського Василя Юрійовича,  як особу  з інвалідністю  ІІ  групи,   

із  числа військовослужбовців,  які брали  участь в бойових  діях  на  території   

інших держав, враховуючи придбання квартири загальною площею 66,30 кв. м,  

  житловою  площею  40,40 кв. м   за  адресою:   ***, м. Ужгород.                        

На квартирному обліку сім’я перебувала з 24.10.2007 р. 

 

                                  4. Соціальний квартирний  облік: 

 

          На  підставі  пункту  «б» частини 2    статті  10   Закону  України    «Про  

державний   житловий   фонд   соціального  призначення»,   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, рішення ХХIV сесії Ужгородської міської  

ради  VII  скликання  26.06.2018   № 1116   «Про  створення  житлового   фонду  

соціального   призначення» та   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 28.09.2021  № 2): 

       

4.1. Прийняти на соціальний квартирний облік сім’ю гр. Калітіч Світлани    

Олексіївни, внутрішньо переміщену особу,   яка перебуває на обліку у департа-  

менті соціальної політики з 03.03.2018. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона, 2 сини).   

 

4.2.  Відмовити в прийнятті на соціальний квартирний облік   гр. Калітич   

Ганні  Юріївні,   внутрішньо   переміщеній   особі,  яка  перебуває  на  обліку у   

департаменті   соціальної   політики    з  10.12.2018,     у   зв’язку   з   поданням  

документів,   що  не підтверджують   можливості   визнання  у  встановленому 

порядку гр. Калітіч Г. Ю. такою, що потребує надання соціального житла. 

Склад сім’ї – 1 особа.   

  

                                5.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  Ю. Рахівського.              

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 


