
 Проєкт
Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада
Київської області

від  «__ » _______ 2020 року                       м. Біла Церква                                  № ___

Про деякі питання щодо 
квартирного обліку

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 
Білоцерківської міської ради від 12 березня 2021 року № 373 та протокол засідання громадської 
комісії  з  житлових  питань  виконавчого  комітету  Білоцерківської  міської  ради  від 
11 березня 2021 року № 3, відповідно до Житлового кодексу Української  РСР, делегованих 
повноважень,  передбачених  підпунктами 5,  7,  8  пункту  «б» статті  30 Закону України  «Про 
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  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 1984 року № 470 (далі Правила), постанови виконавчого комітету Київської обласної 
ради  народних  депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 08 липня 1991 року 
№ 112, виконавчий комітет міської ради вирішив:     
           
           1. Видати ордери на заселення кімнат в гуртожитках міста:
           1.1. На заміну ордера-направлення № 185 від 15 серпня 2007 року,  виданого ВАТ  
«Білоцерківський  завод  ГТВ»  та  відповідно  до  клопотання  комунального  підприємства 
Білоцерківської міської ради «Міська служби замовника» від 15 лютого 2021 року № 34:
                                                                   на кімнату № 104 по вул.       , в місті Біла Церква,  
житловою площею 17,3 кв. м. Сім’я 4 особи. 
           1.2.  На  заміну  ордера-направлення  №  240  від  10  грудня  2012  року,  виданого 
Білоцерківським  МВ  ГУМВС  України  в  Київській  області  та  відповідно  до  клопотання 
комунального підприємства Білоцерківської  міської  ради «Міська служби замовника» від 18 
лютого 2021 року № 37:

                                                      на кімнату № 535 по вул.                    , в місті Біла Церква,  
житловою площею 26,7 кв. м. Сім’я 1 особа. 
          
            2. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської міської 
ради:

2.1.                                                      . Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква  зареєстрований з  
2021 року. Підстава для  взяття на облік – забезпечення жилою площею нижче за рівень, пп.1 
п.13  Правил.  Черговість  -  загальна.  Включити в списки  громадян,  які  користуються  правом 
позачергового одержання жилих приміщень. Підстава – особа з інвалідністю внаслідок війни, 
пп.5-1 п.46 Правил.

2.2.                                                        . Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква зареєстрована з  
2020 року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за рівень, пп.1  
п.13  Правил.  Черговість - загальна.  Включити в  списки  громадян,  які  користуються  правом 
позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – дитина-
сирота пп.3 п. 46 Правил.

2.3.                                                          . Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква  зареєстрований  
з  2002 року.  Підстава  для   взяття  на  облік  –  проживання  в  гуртожитку,  пп.6  п.13  Правил. 
Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються правом позачергового 
одержання  жилих  приміщень.  Підстава  –  особа  з  інвалідністю  внаслідок  війни,  пп.5-1  п.46 
Правил.



2.4.                                     . Сім’я 3 особи:                    – заявник,               – дружина, 
–  дочка.  В місті  Біла Церква  зареєстрований з 2005 року.  Підстава  для  взяття  на облік  – 
забезпечення  жилою  площею  нижче  за  рівень,  пп.1  п.13  Правил.  Черговість  -  загальна. 
Включити  в  списки  громадян,  які  користуються  правом  позачергового  одержання  жилих 
приміщень. Підстава – заявник є особою з інвалідністю внаслідок війни, пп.5-1 п.46 Правил.

2.5.                                                  . Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква зареєстрована з 2002  
року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за рівень, пп.1 п.13 
Правил.  Черговість - загальна.  Включити  в  списки  громадян,  які  користуються  правом 
позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – особа з 
числа дітей, позбавлених батьківського піклування пп.3 п. 46 Правил.

3. Зняти з квартирного обліку відповідно до п. 26 Правил:
3.1.                                           , у зв’язку з поліпшенням житлових умов.
3.2.                                            , у зв’язку з поліпшенням житлових умов.
3.3.                                             , у зв’язку з поліпшенням житлових умов.
3.4.                                                 , у зв’язку зі смертю.
3.5.                                               , у зв’язку з поліпшенням житлових умов.
3.6.                                         , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого  

населеного пункту.
3.7.                                         , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого  

населеного пункту.
3.8.                                     , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту.
3.9.                                             , у зв’язку з поліпшенням житлових умов.
3.10.                                            , у зв’язку з поліпшенням житлових умов.
3.11.                                              , у зв’язку з поліпшенням житлових умов.
3.12.                                               , у зв’язку з поліпшенням житлових умов.
3.13.                                               , у зв’язку з поліпшенням житлових умов.
3.14.                                           , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до  

іншого населеного пункту.
3.15.                                                  , у зв’язку зі смертю.

            4. Внести зміни в склад сім’ї:
                                                        шляхом виключення зі складу сім’ї матері  

, у зв’язку зі смертю. Сім’я 3 особи:                            – заявник,                                – дружина,  
– дочка.

5. Перевести черговість:
З                                           на                                     . Сім ’я 2 особи:                   – заявник,  

– брат. Черговість – загальна.

6. Визнати такими, що втратили право на користування муніципальним житлом:
                                                         , у зв’язку з виїздом до іншого населеного пункту  

згідно  заяви.  Сім’я  2  особи:                                      –  заявник, 
– син. 

Ордер був виданий на кімнату № 223 по вул.                                                                  .

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 
розподілом обов’язків.

Міський голова                              Геннадій ДИКИЙ
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