Проєкт рішення
Виконавчий комітет
Білоцерківська міська рада
Київської області
від «___»__________ 20___ р.

м. Біла Церква

№ _____

Про впорядкування справ квартирного обліку
деяких осіб, які користуються правом
позачергового одержання жилих приміщень
Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради від 09 лютого 2021 року № 148, протокол засідання
громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 11 лютого 2021 року № 2, відповідно до пункту 1 статті 34, статті 46 Житлового Кодексу
Української РСР, пункту 3, абзаців першого, п’ятого пункту 8, підпункту 1 пункту 13,
пункту 31, підпункту 5-1 пункту 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 грудня 1984р. № 470, Постанови Верховної Ради України від 17
липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», підпунктів 9, 13-14
пункту 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого
самоврядування і районних державних адміністрацій», підпункту 2 пункту «а» статті 30,
підпункту 14 пункту 6-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від
12 червня 2020р. № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Київської області», з метою приведення у відповідність
до норм чинного законодавства України рішень щодо взяття на квартирний облік деяких
осіб, прийнятих
виконавчими комітетами розформованих територіальних громад,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.
Вважати Крижанівського Сергія Васильовича взятим на квартирний облік з
12 березня 2019 року відповідно до рішення виконавчого комітету Піщанської сільської
ради Білоцерківського району Київської області від 12 березня 2019 року № 17 «Про взяття
на квартирний облік громадян». Зареєстрований в с. Піщана, вул. Вишнева, 4. Підстава забезпечення жилою площею нижче за рівень, пп.1 п.13 Правил. Сім’я 2 особи:
Крижанівський Сергій Васильович - заявник, Крижанівська Олена Броніславівна –
дружина. Черговість – загальна, список громадян, які користуються правом позачергового
одержання жилих приміщень. Підстава – заявник є особою з інвалідністю внаслідок війни,
пп.5-1 п.46 Правил.
2.
Привести у відповідність рішення виконавчого комітету Вільнотарасівської
сільської ради Білоцерківського району Київської області шляхом їх скасування, як таких,
що не відповідають Правилам обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984р. № 470, а саме: рішення від 14 лютого
2019 року № 8 «Про взяття на квартирний облік особи з інвалідністю внаслідок війни (2
групи), яка потребує поліпшення житлових умов», рішення від 12 березня 2019 року № 14
«Про взяття на квартирний облік учасника бойових дій, який потребує поліпшення
житлових умов», рішення від 12 березня 2019 року № 14 «Про взяття на квартирний облік
особи з інвалідністю внаслідок війни (2 група), яка потребує поліпшення житлових умов»,
рішення від 19 березня 2019 року № 14 «Про взяття на квартирний облік учасника бойових
дій, який потребує поліпшення житлових умов».
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3. Взяти на квартирний облік Решетняк Марину Ігорівну з 04 квітня 2019 року.
Зареєстрована в с. Володимирівка, пров. Січневий, буд. 4. Підстава - забезпечення жилою
площею нижче за рівень, пп.1 п.13 Правил. Сім’я 2 особи: Решетняк Марина Ігорівна заявниця, Решетняк Ельдар Володимирович – чоловік. Черговість - загальна. Включити в
списки громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.
Підстава – заявниця є особою з інвалідністю внаслідок війни, пп.5-1 п.46 Правил.
4.
Взяти до відома, що Докшин Олег Олександрович з 12 березня 2019 року
рішенням виконавчого комітету Шкарівської сільської ради Білоцерківського району
Київської області від 12 березня 2019 року № 14 «Про взяття на квартирний облік» взятий
на квартирний облік. Зареєстрований в с. Шкарівка, вул. Ватутіна, буд. 62-А. Сім’я 1
особа. Підстава - забезпечення жилою площею нижче за рівень, пп.1 п.13 Правил.
Черговість - загальна. Врахувати, що гр. Докшин О. О. був включений в списки громадян,
які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень. Підстава – особа з
інвалідністю внаслідок війни, пп.5-1 п.46 Правил.
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Кравця А. В.

Міський голова

Геннадій
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