ПРОТОКОЛ

« 24 » с і ч н я 2019 р.

засідання громадської комісії по житлових питаннях
Голова комісії:
Заст.голови комісії
Члени комісії:

Гомонай В.В.
Захарець В.Г.
Бабидорич В.І.
Біксей А.Б.
Геворкян Д.С.
Гудманян Г.А.
Кравчук В.В.
Папай М.Б.
Пекар В.І.
Сосновський О.В.
Шанта С.І.

Всього 11 членів комісії, з них присутні - 6
- Про видачу службового ордера,
- поселення у гуртожиток,
- соціальний 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), постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988
№ 37 «Про службові жилі приміщення», розглянувши заяви громадян та
матеріали, що надійшли у відділ обліку, розподілу та приватизації житла
департаменту міського господарства, громадська комісія по житлових питаннях
виконкому вирішила рекомендувати виконавчому комітету міської ради
затвердити пропозиції комісії: 1. Про видачу службового ордера:
1. На підставі листа прокуратури Закарпатської області 15.01.2019
№ В/3-3 вих. - 19, наказу прокурора області № 20-б 26.12.2018, рішення
засідання житлово – побутової комісії прокуратури Закарпатської області
(протокол № 04/2018 від 11.12.2018):
Видати службовий ордер гр. Соколову Андрію Володимировичу,
прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим
розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою
діяльність на Закарпатську область, прокуратури Закарпатської області, який
перебуває на обліку у департаменті праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради, як внутрішньо переміщена особа (фактичне місце
проживання ***).
На квартиру по ***, що складається з однієї кімнати житловою площею
15,02 кв. м, кухні і ванної.
Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – Соколова Юлія Валеріївна, дочка –
Соколова Злата Андріївна).
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Квартира по *** ріш. виконкому 28.11.2018 № 340 закріплена за
прокуратурою Закарпатської області, як службова.
За винесення проекту рішення на засідання виконкому, голосували
одноголосно.

-

1. Про поселення у гуртожиток:
У зв’язку з переведенням на інше місце служби та звільненням житлового
приміщення сім’єю співробітника Управління Служби безпеки України в
Закарпатській області Ткаченка А. А.:
1. Поселити гр. Савенка Андрія Володимировича, співробітника Управління
СБУ в Закарпатській області, як внутрішньо переміщену особу з числа
учасників бойових дій (учасник АТО), у блок по *** загальною площею
37,30 кв. м
Підстава: листи - клопотання Управління СБУ в Закарпатській області
20.12.2018 № 58/16/4670 та 16.01.2019 № 58/234.
2. Видати ордер на поселення у зазначене житлове приміщення гуртожитку.
За винесення проекту рішення на засідання виконкому, голосували
одноголосно.

-

3. Взяти на соціальний квартирний облік:
Відповідно до ст. 13 Закону «Про житловий фонд соціального призначення»,
статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно - правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682
«Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального
призначення», рішенням ХХІУ сесії Ужгородської міської ради УІІ скликання
26.06.2018 № 1116 «Про створення житлового фонду соціального призначення»,
розглянувши пропозиції оцінної комісії з визначення вартості майна громадян,
які бажають стати на соціальний квартирний облік (протокол 27.12.2018 № 1) :
3.1. Гр. Буко Павла Карловича, 26.08.2000 р. н, який зареєстрований в
Ужгородському міському територіальному центрі соціального обслуговування
по ***, як особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, із
включенням у списки позачерговиків.
Склад сім’ї – 1 особа.
3.2. Гр. Сивоху Марію - Олександру Петрівну, 21.08.1997 р. н, яка
зареєстрована в Ужгородському міському територіальному центрі соціального
обслуговування по ***, як особу з числа дітей, позбавлених батьківського
піклування, із включенням у списки позачерговиків. Склад сім’ї – 1 особа.
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3.3. Гр. Сорокіна Михайла Олексійовича, 15.11.1998 р. н, який зареєстрований в Ужгородському міському територіальному центрі соціального
обслуговування по ***, як особу з числа дітей, позбавлених батьківського
піклування, із включенням у списки позачерговиків.
Склад сім’ї – 1 особа.
За винесення проекту рішення на засідання виконкому,
голосували - одноголосно.
Голова комісії :

Гомонай В. В.__________________________

Заст.голови комісії:
Захарець В. Г. ___________________________
Члени комісії:
Бабидорич В. І.___________________________
Біксей А. Б.______________________________
Геворкян Д.С.___________________________
Гудманян Г. А. __________________________
Кравчук В. В.___________________________
Пекар В. І.______________________________
Папай М. Б. ___________________________
Сосновський О. В.______________________
Шанта С. І._____________________________

