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Про видачу службових ордерів,  

прийняття на квартирний облік 

 

 

       Відповідно до  статті 59 Закону України   «Про  місцеве  самоврядування в 

Україні», керуючись Житловим  кодексом Української РСР,  Правилами обліку  

громадян,  які потребують поліпшення житлових умов та надання їм  житлових 

приміщень,   розглянувши пропозиції громадської  комісії з розгляду  житлових   

питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

 

 

1.  Видати службові ордери: 

 

1.1. особа – 1, співробітнику  (назва установи), який проживає із сім’єю  у   

гуртожитку по адреса – 1. 

На квартиру по адреса – 2, що складається з трьох кімнат житловою площею 

50,70 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї –4 особи (він, дружина – особа – 2, син – особа – 3, син – особа – 4).  

Службовий ордер видати на підставі листа (назва установи) 27.12.2016 р. № 

58/3906, рішення житлово–побутової комісії (протокол № 1 від 21.11.2016 р.). 

        Квартира по адреса – 2  закріплена за (назва установи) рішенням 

виконкому 14.11.2016 № 368, як службова. 

 

1.2.  особа – 5 , співробітнику  (назва установи),     який    проживає    із   

сім’єю  у  гуртожитку по  адреса – 3. 

На квартиру по адреса – 4, що складається з трьох кімнат житловою площею 

48,30 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина – особа – 6, дочка – особа – 7, дочка – особа – 

8, дочка – особа – 9).  

Службовий ордер видати на підставі листа (назва установи) 27.12.2016 р. № 

58/3906, рішення житлово–побутової комісії (протокол № 1 від 21.11.2016 р.). 

        Квартира по  адреса – 4  закріплена за (назва установи) рішенням 

виконкому 14.11.2016 № 368, як службова. 

 

 

    

         2.  Прийняти на квартирний облік: 
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       2.1.  особа – 10,               військовослужбовця  військової   частини    пп , 

який  проживає   із   сім’єю  у  гуртожитку  по адреса – 5, із включенням у 

списки першочерговиків, як учасника  бойових  дій  (учасник АТО). 

  Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.   

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

 

       2.2.  особа – 11,  військовослужбовця  (назва установи), який проживає із 

сім’єю у гуртожитку на адреса – 6, із включенням у списки першочерговиків, 

як учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

  Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.   

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

 

               2.3.  Внести до складу сім’ї  особа – 12, який перебуває на  квартирному  

обліку  з  30.05.1984 р.,     онука –  особа – 13. 

 Склад сім’ї – 7 осіб (вона, чоловік, дочка, син, невістка, 2 онуки). 

 

                2.4.  Внести до складу сім’ї  особа – 14, яка перебуває на   квартирному   

обліку   з   27.12.2016 р.,        сина  –  особа – 15. 

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

 

                2.5.  Внести   до   складу    сім’ї    особа – 16,   яка   перебуває  на  

кооперативному  обліку  з  09.02.2006 р., дочку – особа – 17. 

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

 

                2.6.  Внести до складу сім’ї  особа – 18, яка перебуває на кооперативному 

обліку з 13.04.2007 р., чоловіка – особа – 19  та  дочку  –  особа – 20. 

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

 

       2.7. Згідно з поданою заявою вважати  багатодітну сім’ю  особа – 21,  яка  

перебуває на квартирному обліку з  16.04.2014 р. у списках  першочеровиків, як 

сім’ю  учасника   бойових   дій (учасник АТО).    

  Склад сім’ї – 6 осіб (він, дружина, 3 дочки, син). 

  Підстава: посвідчення    серія, номер, дата та заява  від  11.01.2017 р.             

 

 3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  першого  заступника 

міського голови  Цапа І.Ю. 

 

 

 

 Міський  голова                                                                                      Б. Андріїв 


