
 

 

 

                                         

П Р О Т О К О Л    № 14 

 

засідання громадської комісії з розгляду житлових питань 

 

«22»  грудня   2022 р.                                                      м. Ужгород 

                           

                           Голова комісії                  –  Рахівський Юрій Васильович 

 

                          Заступник голови комісії –  Глушеня Магдалина Василівна  

                          Секретар комісії                –  Федина Тетяна Миколаївна 

                          Члени комісії:                    –  Гільтайчук Віталій Степанович                                                                     

                                                                       – Геворкян Даніелла Сергіївна  

                                                                       – Гудманян  Грант  Амазович  

                                                                       – Келемец Алла Михайлівна 

                                                                       – Кравчук Володимир Володимирович 

                                                                       – Лавренко Олександр Олександрович 

                                                                       – Ленько Артем Юрійович 

                                                                       – Сосновський Олег Вікторович 

                                                                       – Тарахонич Вікторія Юріївна   
                                
                                                   

Всього 12 членів комісії, з них присутні –  7           

(оновлений склад комісії затверджений рішенням виконкому 23.11.2022 №571)  

 

 

Порядок денний:       

                                          

         - Про службові житлові приміщення 

 

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

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

Житловим кодексом України, Правилами обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень (зі змінами та  

доповненнями), Положенням про порядок надання службових жилих 

приміщень і користування ними в УРСР, затвердженого постановою Ради 

Міністрів УРСР  04.02.1988 № 37 (зі змінами та доповненнями), Інструкцією   

про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки  

України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом  

Служби безпеки України 06.11.2007 № 792 (зі змінами та доповненнями) на    

засіданні громадської комісії з розгляду житлових питань розглядаються  заяви  

громадян та матеріали, що надійшли у виконком:   
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З питання видачі службових ордерів – 2 звернення: від Іваниша Олега 

Петровича та Пейк Ольги Йосипівни. З питання зняття статусу службової 

квартири та укладення договору найму жилого приміщення надійшло  

звернення від Головки Юрія Юрійовича.  

                                

1. Видати службові ордери: 

 

На підставі листа Департаменту господарського забезпечення Служби 

безпеки України від 08.12.2022 № 19/8720/ВС, рішення житлово - побутової 

комісії Центрального  управління Служби безпеки України (протокол від  

01.12.2022 № 22) та листа Управління Служби безпеки України в Закарпат-

ській області від 19.12.2022 № 58/3383, видати ордери на службові квартири: 

 

1.1. Іванишу Олегу Петровичу, співробітнику Управління СБУ в Закар-

патській області, учаснику бойових дій, який із сім’єю зареєстрований у 

гуртожитку по ***.  

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

30,80 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – Іваниш Наталія Вікторівна, син –Іваниш 

Артур Олегович, син – Іваниш Олег Олегович).  

Службовий ордер видати на підставі рішення житлово - побутової комісії  

Управління СБУ в Закарпатській області від 04.08.2022 (протокол № 1) та 

наказу начальника Управління від 06.08.2022 № 40, згідно з поданими 

документами.        

 

1.2. Пейк Ользі Йосипівні, співробітнику управління СБУ в Закарпатській 

області, яка  із сім’єю зареєстрована у гуртожитку на ***. 

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

39,60 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік – Пейк Леонід Васильович, син – Товкач 

Олександр Геннадійович, дочка – Пейк Анна-Мілєна Леонідівна).  

Службовий ордер видати на підставі рішення житлово - побутової комісії  

Управління СБУ в Закарпатській області від 04.08.2022 (протокол № 1) та 

наказу начальника Управління від 06.08.2022 № 40, згідно з поданими 

документами. 

 

Квартири по *** включені до числа службових Управління Служби  

безпеки України в Закарпатській області рішенням виконкому 20.07.2022 

№ 330. 

 

Вирішили: внести пропозицію на розгляд виконкому про видачу 

службових ордерів: Іванишу О. П. та Пейк О. Й. 

 

За винесення проєкту рішення на розгляд виконавчого комітету 

голосували: «за» - 7, проти - 0, утрималось - 0  
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2. На підставі рішення житлово-побутової комісії Центрального управління  

Служби безпеки України (протокол від 01.12.2022 № 22) та листа Управління 

Служби безпеки України в Закарпатській області від 20.12.2022 № 58/3393,  

вилучити з числа службових квартиру по ***, яка рішенням виконкому  

08.11.2017 № 351 закріплена за  Управлінням СБУ в Закарпатській області.  

 

3. Укласти договір найму жилого приміщення з Головкою Юрієм 

Юрійовичем, співробітником Управління СБУ в Закарпатській області.  

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

19,30 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

Договір найму жилого приміщення укласти на підставі рішення житлово–

побутової комісії Управління Служби безпеки України в Закарпатській області 

від 16.09.2022 (протокол № 3) та згідно з поданими документами, із зняттям з 

квартирного обліку. 

Вислуга років Головки Ю. Ю. на військовій службі в органах державної 

безпеки складає понад 20 років (з 22.07.2003). 

 

Вирішили: внести пропозицію на розгляд виконкому про зняття статусу 

службової квартири та укладення договору найму жилого приміщення з  

Головкою Ю. Ю. 

 

За винесення проєкту рішення на розгляд виконавчого комітету 

голосували: «за» - 7,  проти - 0, утрималось - 0   

 

Рішення комісії: винести на розгляд виконавчого комітету матеріали 

та проєкт рішення з питання: видачі службових ордерів та укладення 

договору найму жилого приміщення. 

 

За винесення проєктів рішень на розгляд  виконавчого комітету 

голосували: «за» - 7,  проти - 0,  утрималось - 0.    

 

Голова комісії:  

                                                 Рахівський Ю. В._________________________ 

    

Заступник голови комісії     Глушеня М. В. __________________________ 

 

Секретар комісії                   Федина Т. М.____________________________ 

 

 

Члени комісії:                                                                                            

                                                Гільтайчук В. С._________________________ 

 

                                                Геворкян Д. С.___________________________                                          
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                                              Гудманян Г. А. __________________________  

                                             

                                              Келемец А. М.___________________________   

                                               

                                              Кравчук В. В.____________________________ 

          

                                              Лавренко О. О.___________________________ 

 

                                              Ленько А. Ю.____________________________ 

                                                                                                                                

                                              Сосновський О. В.________________________ 

                                         

                                              Тарахонич В. Ю.__________________________ 


