
 

 

                                  П Р О Т О К О Л    № 9 

 

засідання громадської комісії з розгляду житлових питань 

 

 «29»  с е р п н я   2022 р.                                                      м. Ужгород    
                           

                           Голова комісії                  –  Рахівський Юрій Васильович 

 

                          Заступник голови комісії –  Глушеня Магдалина Василівна  

                          Секретар комісії                –  Папай Марія Бейлівна 

                          Члени комісії:                    –  Бабидорич Володимир Іванович      

                                                                      –  Келемец Алла Михайлівна 

                                                                       – Геворкян Даніелла Сергіївна  

                                                                       – Гудманян  Грант  Амазович  

                                                                       – Кравчук Володимир Володимирович 

                                                                       – Ленько Артем Юрійович 

                                                                       – Сосновський Олег Вікторович 

                                                                       – Тарахонич Вікторія Юріївна 

                                  
                                                   

 Всього 11 членів комісії, з них присутні –              

   

 Порядок денний:                                                

         - Про видачу службових ордерів,          

         - квартирний облік            

       

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

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

статтями 118, 121, 123 Житлового кодексу України, Правилами обліку громадян,  

які потребують поліпшення житлових умов та надання  їм  житлових  приміщень 

(зі змінами та доповненнями),   постановою Ради  Міністрів УРСР від 04.02.1988      

№ 37  «Про службові жилі приміщення», наказом Міністерства оборони України 

«Про  затвердження  Інструкції  з  організації  забезпечення військовослужбовців 

Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями» від 31.07.2018   

№ 380,  розглянувши   пропозиції   громадської   комісії   з   розгляду   житлових  

питань,  виконком міської ради ВИРІШИВ:         

 

               1. Про включення жилих приміщень в число службових:                

 

          1. На підставі  листа  начальника   квартирно – експлуатаційного  відділу    

м. Мукачево   від   19.08.2022   № 120,     наказу   начальника    Ужгородського 

гарнізону 17.06.2022   № 26 та рішення житлової комісії  17.06.2022  (протокол 
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№ 2),  включити  до  числа   службових  жилих  приміщень  квартири, які  були 

придбані  Міністерством   оборони   України   для    забезпечення   житловими  

приміщеннями   військовослужбовців   та   членів   їх   сімей    Ужгородського 

гарнізону, а саме: 

      - квартири  № ***, ***, ***, ***, ***, ***   у  будинку  по  ***;   

      - квартири № ***, *** у будинку  по ***. 

 

          Вирішили:   внести пропозицію на розгляд  виконкому  про включення 

жилих приміщень до числа службових КЕВ м. Мукачево. 

 

       За винесення проєкту рішення на розгляд  виконавчого комітету 

голосували: «за» -     ,  проти -        , утрималось -        

  

                             2. Про видачу службових ордерів: 

 

         2. На   підставі  рішення  комісії  з  контролю  за  забезпеченням військово-

службовців  Збройних Сил України  та  членів їх сімей  жилими  приміщеннями 

від 11.08.2022,   протокол  № 84,   списку  розподілу  службової житлової площі 

військовослужбовцям Ужгородського гарнізону,  видати службові ордери: 

 

 2.1.  Булах Наталії Юріївні,    військовослужбовцю   військової    частини 

А 1778, яка зареєстрована по ***.  

На квартиру   по ***,        що складається з однієї кімнати житловою площею 

19,10 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 1  особа.  

         Службовий ордер видати на підставі    подання  начальника   квартирно – 

експлуатаційного   відділу м. Мукачево 19.08.2022  № 122,  наказу командира 

військової частини А 1778   30.06.2022 № 374,  рішення  об’єднаної  житлової   

комісії  27.06.2022  (протокол  № 6) та поданих документів.  

 

 

2.2.  Рижкевичу Івану Петровичу,   військовослужбовцю  Ужгородського  

зонального відділу Військової служби   правопорядку,   учаснику бойових дій, 

який зареєстрований по ***.  

На квартиру  по  ***,         що складається з однієї кімнати житловою площею 

19,20 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 1  особа.  

          Службовий ордер  видати  на  підставі  подання   начальника  квартирно-

експлуатаційного відділу м. Мукачево  19.08.2022  № 121,   наказу  начальника  

Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку 02.07.2022 

№ 178, рішення житлової   комісії   02.07.2022  (протокол  № 4/2022) та поданих 

документів.  
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2.3.  Новаку Сергію Васильовичу,   військовослужбовцю   Закарпатського 

обласного  територіального  центру  комплектування та соціальної  підтримки, 

учаснику бойових дій, який зареєстрований по вул. ***.  

На квартиру    по  ***,    що  складається  з однієї кімнати житловою площею 

19,30 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 1  особа.  

          Службовий  ордер  видати на підставі подання   начальника   квартирно – 

експлуатаційного  відділу м. Мукачево 19.08.2022  № 123,  наказу начальника  

Закарпатського    обласного    територіального    центру    комплектування  та  

соціальної  підтримки  04.07.2022 № 75,  рішення об’єднаної житлової комісії 

02.07.2022  (протокол № 5) та поданих документів.  

 

 

2.4.  Голішевському Івану Леонідовичу, військовослужбовцю військової 

частини А 1778,  учаснику бойових дій,   який  із  сім’єю  зареєстрований  по 

***.  

На квартиру   по   ***,          що складається з двох кімнат житловою площею 

33,80 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – Голішевська Тетяна Григорівна, син – 

Голішевський Володимир Іванович, дочка – Голішевська Софія Іванівна). 

         Службовий ордер видати на підставі    подання  начальника   квартирно – 

експлуатаційного   відділу м. Мукачево 19.08.2022  № 124,  наказу командира 

військової частини А 1556   29.06.2022 № 912,  рішення  об’єднаної  житлової   

комісії  23.06.2022 (протокол  № 5) та поданих документів. 

 

 

2.5.  Джус Наталії Вікторівні,   військовослужбовцю  військової   частини  

А 1778, учаснику бойових дій, яка із сім’єю зареєстрована по ***.  

На квартиру   по   ***,          що складається з двох кімнат житловою площею 

31,90 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона, дочка – Піскова Анастасія Денисівна, син – Пісков 

Андрій Андрійович). 

          Службовий ордер видати на підставі    подання  начальника   квартирно – 

експлуатаційного   відділу м. Мукачево 19.08.2022  № 125,  наказу командира 

військової частини А 1778   30.06.2022 № 374,  рішення  об’єднаної  житлової   

комісії  27.06.2022 (протокол  № 6)  та поданих документів.  

 

 

2.6.  Муха Івану Степановичу,   військовослужбовцю  військової  частини 

А 1778, який зареєстрований по ***.  

На квартиру по      ***,      що складається з однієї кімнати житловою площею 

19,20 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 2 особи (він, дружина – Луців Любомира Володимирівна). 
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        Службовий  ордер  видати  на  підставі  подання  начальника   квартирно – 

експлуатаційного  відділу   м. Мукачево 19.08.2022  № 127,  наказу командира 

військової частини А 1778   30.06.2022 № 374,  рішення   об’єднаної  житлової   

комісії  27.06.2022 (протокол  № 6)  та  поданих документів. 

 

 

2.7.  Музиченку   Олександру   Григоровичу, військовослужбовцю Закар-

патського  обласного  територіального  центру комплектування та соціальної 

підтримки, який із сім’єю зареєстрований по ***.  

На квартиру   по    ***,      що  складається  з  двох кімнат житловою площею 

28,10 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – Музиченко Світлана Василівна,  дочка – 

Музиченко Каріна Олександрівна, син – Музиченко Денис Олександрович).  

         Службовий ордер  видати на підставі  подання   начальника   квартирно – 

експлуатаційного відділу  м. Мукачево 19.08.2022  № 128, наказу командувача 

військ    оперативного   командування  «Захід»   02.07.2022   № 225,    рішення  

об’єднаної житлової комісії Закарпатського обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 25.06.2022 (протокол № 4) та поданих 

документів. 

 

            Вирішили:   внести   пропозицію  на   розгляд   виконкому  про видачу 

службових  ордерів   військовослужбовцям:    Булах Н. Ю.,     Рижкевичу І. П., 

Новаку В. В.,   Голішевському І. Л.,  Джус Н. В.,  Муха І. С.,  Музиченку О. Г. 

 

       За винесення проєкту рішення на розгляд  виконавчого комітету 

голосували: «за» -  6,  проти - 0, утрималось – 0 

 

         Питання на обговорення:    Федина Тетяна  -  начальник відділу обліку, 

розподілу та приватизації житла ДМІ). 

         У відділ 22.08.2022 р.   надійшов  пакет документів  військовослужбовця 

Лиса  Сергія  Михайловича   про   видачу   ордера   на  двокімнатну  службову 

квартиру по ***   на  склад  сім’ї – 3 особи   (він, дві дочки). Фактичний склад  

його  сім’ї – 5 осіб  (він, дружина, 2 дочки, син).  

          Рішення про видачу службового ордера на склад сім’ї–3 особи (він та дві 

дочки)   прийнято  на  засіданні  житлової  комісії  Ужгородського  зонального 

відділу Військової служби правопорядку від 02.07.2022,  затверджено наказом  

начальника   від   02.07.2022   № 178,      у   поданні   начальника    квартирно – 

експлуатаційного   відділу  м. Мукачево  від  19.08.2022  № 126   про   надання 

службової квартири також вказаний склад сім’ї – 3 особи.  

         Якщо враховувати додаткову інформацію, то по обліковій справі, яка була 

оформлена за місцем його служби,при прийнятті сім’ї Лиса С.М. на квартирний 

облік з 16.01.2017,  склад  сім’ї був 5 осіб   (рішення  житлової комісії Ужгород- 

ського  зонального   відділу Військової  служби  правопорядку  від   28.11.2019, 

протокол № 9/2019) після  чого,  до  вказаного  рішення  були внесені  зміни  в  
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частині зміни складу сім’ї на три  особи  (він,    дві  дочки)  (рішення  житлової  

комісії   від    09.06.2022 р. № 3/2022). 

         Станом  на  сьогодні на квартирному обліку сім’я  Лиса С. М. перебуває у 

складі – 3 особи (він, дві дочки). 

        Крім того, сім’я у повному складі проживає та зареєстрована у службовому 

приміщенні КЕВ  м. Мукачево  по  ***.  

        Лис С.М.  та  його дружина Лис Ілона Миколаївна із сином не враховуючи,   

що  від  отримання  службової  квартири у складі  сім’ї  чоловіка – відмовилися, 

надали письмові зобов’язання про те, що після одержання  ордера  на службову 

квартиру,   займане   сім’єю   приміщення  по  ***,   де  вони  зареєстровані – 

звільнять. 

 

        Слухали:  Ленько А. Ю. (начальник управління правового забезпечення)           

         При  розгляді  питань  видачі  ордерів  на  службові  квартири  ми маємо 

керуватися  постановою   Ради  Міністрів  УРСР  № 37   від  04.02.1988  «Про 

службові жилі приміщення»,  в якій вказано,  що  службове жиле приміщення 

надається військовослужбовцю на всіх членів сім’ї,   тобто фактичний   склад   

сім’ї   військовослужбовця,    навіть   якщо   члени   сім’ї  проживають окремо 

від нього (п. 14).  

         Тому, при розгляді даного питання не зовсім зрозуміло,  чому в даному 

випадку, прийнято рішення,   без врахування повного складу сім’ї Лиса С. М., 

що  суперечить і наказу  Міністерства  оборони  України  «Про затвердження  

Інструкції  з  організації   забезпечення  військовослужбовців  Збройних  Сил 

України та членів їх сімей жилими приміщеннями», яким вони при розподілі 

службового житла мають керуватися. 

         Моя пропозиція, відкласти розгляд даного питання для можливості його 

додаткового вивчення. 

 

        Вирішили: відкласти розгляд питання про видачу службового ордера  

Лису Сергію Михайловичу до чергового засідання комісії. 

 

       За відтермінування розгляду питання: 

голосували: «за» - 4,  проти - 1, утрималось – 1 

 

                   3. Про прийняття на квартирний облік: 

 

           На розгляді: звернення Ковбель П. В. та Михайлюка Ю. В. 

 

  -  Прийняти на квартирний облік:  

 

         1.1.  Гр. Ковбель  Поліну  Василівну,    тимчасово    непрацюючу,     яка   

зареєстрована  у  однокімнатній  квартирі житловою площею 11,10 кв. м.  по  

***,  із включенням у список  першочерговиків, як багатодітну сім’ю. 

       Склад сім’ї  –  5 осіб (вона, чоловік, 2 сини, дочка). 
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        1.2.  Гр. Михайлюка  Юрія  Володимировича,            військовослужбовця 

військової   частини    А 1778,   учасника  бойових   дій,   Героя України,   який  

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

учасника бойових дій. 

         Підстава:   посвідчення серія АБ № 007203 від  23.02.2015.   

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

         

            Вирішили: внести пропозицію на розгляд виконкому про прийняття на  

квартирний облік гр. Ковбель П. В. та  гр. Михайлюка Ю. В.     

 

       За винесення проєкту рішення на розгляд виконавчого комітету 

голосували: «за» - 6, проти - 0, утрималось – 0 

 

  

          Рішення комісії: винести на розгляд виконавчого комітету матеріали 

та проєкти рішень з питань: видачі  службових ордерів та квартирний 

облік. 

 

          За винесення проєктів рішень на розгляд  виконавчого комітету 

голосували: «за» -  6,  проти - 0,  утрималось – 0.                

 

   Голова комісії:  

                                                Рахівський Ю. В.________________________ 

 

 Секретар комісії                 Федина Т. М.__________________________  

 Члени комісії:                                                                                            

                                              Геворкян Д. С._________________________ 

                                            

                                              Глушеня М. В.  _________________________ 

 

                                              Гудманян Г. А. __________________________  

                                             

                                              Келемец А. М.__________________________   

                                               

                                              Кравчук В. В.____________________________ 

          

                                              Ленько А. Ю.____________________________ 

                                                                                                                                

                                              Сосновський О. В. ______________________ 

                                         

                                              Тарахонич В. Ю. _________________________ 

 

 

 

 


