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Про житлові питання та пропозиції  

громадської комісії з житлових  

питань від 04.12.2019  

 

 

 

Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, враховуючи 

пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 13 від 04.12.2019), 

керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97 ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1.  Взяти на квартирний облік:    

 1.1. ***, зареєстровану в місті Покровську, вул. ***, буд.***,  жила площа 29,24 м2, 

склад сім’ї - сім осіб (***), всього на жилій площі зареєстровано 11 осіб, у загальну чергу та 

включити до пільгового списку на позачергове одержання жилого приміщення   за місцем 

проживання, як сім'ю,  яка  має  п'ятьох  і  більше  дітей та потребує поліпшення житлових 

умов.  

Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого 

приміщення, за № ***. 

 Підстава: особиста заява ***., статті 34, 39, 46 Житлового кодексу  Української РСР, 

пункти 13, 15, 18, 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов             

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок                                     

від 11.12.1984 № 470. 

1.2. ***, зареєстрованого за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, фактичне місце 

перебування: м. Покровськ, вул. ***, буд. *, склад сім’ї – одна особа (***), у загальну чергу 

та включити до пільгового списку на першочергове одержання жилого приміщення  за 

місцем перебування, як внутрішньо переміщену особу з числа учасників бойових дій,  що 

потребує поліпшення житлових умов. В Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 

переміщених осіб перебуває з 29.08.2018. 

Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого 

приміщення за № ***. 

Підстава: особиста заява ***., статті 34, 39, 45 Житлового кодексу  Української РСР 

від 30.06.1983 №5464-Х (зі змінами та доповненнями), пункти 8, 13, 15, 18, 44 Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень 

в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР                               

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470, стаття 12 

Закону України від 22.10.1993 №3554-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії                           

їх соціального захисту». 



 2. Зняти з квартирного обліку і виключити зі списку осіб, які користуються правом на 

першочергове одержання жилої площі ***, зареєстрованого в місті Покровську,  вул. *** 

буд.***,  який перебував  у загальній черзі і  в пільгового списку на першочергове 

одержання жилого приміщення  за місцем проживання, як учасника бойових дій, що 

потребує поліпшення житлових умов  з *** (облікова справа № ***), зі складом сім’ї – одна 

особа (він), за власним бажанням, в результаті чого відпала підстава для надання жилого 

приміщення.   

Підстава: особиста заява ***.,  стаття 40 Житлового кодексу Української РСР від 

30.06.1983 №5464-Х (зі змінами та доповненнями), пункти 25, 26, 28 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень                  

в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР                         

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470. 

3. Зняти з квартирного обліку і виключити зі списку осіб, які користуються правом на 

позачергове одержання жилої площі *** (пільга – дитина, позбавлена батьківського 

піклування), який перебував в загальній черзі  і  в пільговому списку на позачергове 

одержання жилого приміщення за місцем проживання з 21.06.2019.  

Підстава: довідка сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб ЦНАП                        

м. Покровськ,  стаття 40 п.5 Житлового кодексу Української РСР, пункти 25, 26, 27, 28 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР 

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470. 

4. Змінити прізвище:  

4.1. **** з *** на *** в списках черговиків на одержання жилого приміщення за 

місцем проживання і в обліковій справі № 2368 у зв’язку зі вступом у шлюб з *** та зміною 

прізвища. 

Одночасно включити до складу сім’ї ***. на одержання  жилого приміщення за місцем 

проживання, сина ***, 2019 року народження та вважати склад її сім’ї, на одержання 

житлового приміщення за місцем проживання у виконкомі міської ради дві особи (вона і 

неповнолітній син). 

Підстава: особиста заява ***, копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про 

народження, пункт 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок                                   

від 11.12.1984 № 470.  

4.2. *** з *** на *** в списках черговиків на одержання жилого приміщення за місцем 

проживання і в обліковій справі № 2256 у зв’язку зі вступом у шлюб з *** та зміною 

прізвища. 

Одночасно включити до складу сім’ї ***., на одержання  жилого приміщення                

за місцем проживання, сина ***, 2018 року народження та вважати склад   її сім’ї, на 

одержання житлового приміщення за місцем проживання у виконкомі міської ради, дві 

особи (вона і неповнолітній син). 

Підстава: особиста заява ***., копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про 

народження, пункт 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок                                  

від 11.12.1984 № 470.  

5. Внести зміни в облікову справу №2295 ***, а саме виключити зі складу її сім’ї, на 

одержання  жилого приміщення за місцем проживання, чоловіка ***, у зв’язку зі 

розірванням шлюбу, вважати склад її сім’ї, на одержання житлового приміщення за місцем 

проживання у виконкомі міської ради, шість осіб (вона і п’ятеро  дітей). 



Підстава: особиста заява ***., копія рішення суду від 11.01.2016, пункт 25 Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання  їм жилих 

приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР           

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470.  

 6. Змінити договір найму жилого приміщення на іншого члена сім’ї та переоформити 

особистий рахунок на підставі статей 61, 63, 64, 65, 103, 106 Житлового кодексу 

Української РСР з ***, основного наймача квартири, на колишню дружину, ***, 

зареєстровану: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***, жила площа 36,57 м2, склад сім’ї – 

дві особи (вона і донька), у зв’язку зі зняттям колишнього чоловіка, *** з реєстрації  за 

рішенням суду від,  за взаємною згодою з донькою, ***. 

 

В.п. міського голови             І. Сущенко 

 

 

 


