
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 16 липня 2020 року                              м. Біла Церква                                            № 372 

 

Про деякі питання щодо 

квартирного обліку 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 18 червня 2020 року № 1098 та протокол засідання 

громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 18 червня 2020 року № 6, відповідно до Житлового кодексу Української РСР, 

делегованих повноважень, передбачених п.п. 7,8 п.б ст. 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, постанови виконавчого комітету Київської обласної ради народних 

депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 08 липня 1991 року № 112, 

керуючись роз’ясненнями Міністерства юстиції України від 09 листопада 2018 року                      

№ 45375/20123-26-18/8.1.4, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 12 квітня 2019 року № 8/9.3.2/864-19,  виконавчий 

комітет міської ради вирішив:      

  

1. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради: 

1.1. Малиша Сергія Олеговича. Сім’я 3 особи: Малиш Сергій Олегович – заявник, 

Малиш Людмила Василівна – дружина, Малиш Софія Сергіївна – дочка. Зареєстрований в 

місті Біла Церква з 2010 року. Підстава для  взяття на облік – забезпечення жилою площею 

нижче за рівень, п.п.1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 

Правил, а саме: Малиша Сергія Олеговича – заявника, Малиш Людмилу Василівну – 

дружину, Малиш Софію Сергіївну – дочку.  Підстава – заявник Малиш Сергій Олегович є 

особою з інвалідністю внаслідок війни, п.п.5-1 п.46 Правил. 

1.2. Бойко Юлію Сергіївну. Сім’я 1 особа. Зареєстрована в місті Біла Церква з 2020 

року. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 15.11.2018 року. 

Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за рівень, п.п.1 п.13 

Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – заявник  

є дитиною, позбавленою батьківського піклування, п.п.3 п. 46 Правил. 

1.3. Андрієвського Олександра Борисовича. Сім’я 1 особа. Зареєстрований в місті Біла 

Церква з  2020 року. Підстава для  взяття на облік – внутрішньо переміщена особа з числа 

учасників бойових дій, п.п.8 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки 

громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, 

відповідно до абз.2 п. 23  Правил.  Підстава – заявник є учасником бойових дій, п.п.4 п. 44 

Правил. 
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1.4. Хандона Андрія Степановича. Сім’я 3 особи: Хандон Андрій Степанович – 

заявник, Павлуша Маргарита Андріївна – дружина, Хандон Поліна Андріївна – дочка. 

Зареєстрований в місті Біла Церква з 2006 року. Підстава для  взяття на облік – забезпечення 

жилою площею нижче за рівень, п.п. 1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в 

списки громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, 

відповідно до п. 47 Правил, а саме: Хандона Андрія Степановича – заявника, Павлушу 

Маргариту Андріївну – дружину, Хандон Поліну Андріївну – дочку.  Підстава – заявник 

Хандон Андрій Степанович є особою з інвалідністю внаслідок війни, п.п.5-1 п.46 Правил. 

1.5. Баніт Діану Михайлівну. Сім’я 1 особа. Зареєстрована в місті Біла Церква з 2004 

року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за рівень, п.п.1 

п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – заявник  

є дитиною, позбавленою батьківського піклування, п.п. 3 п. 46 Правил. 

 

2. Внести зміни в рішення: 

2.1. Підпункт 2.2 пункту 2 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

№ 752 від 22 жовтня 2019 року «Про деякі питання щодо квартирного обліку», а саме: 

«Шаповала Миколу Валерійовича. Сім’я 1 особа. Зареєстрований в місті Біла Церква з 

2019 року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за рівень, п.п. 

1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються 

позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – заявник 

Шаповал Микола Валерійович є особою, позбавленою батьківського піклування, п.п. 3 п. 46 

Правил.», виклавши його в такій редакції: 

«Шаповалова Миколу Валерійовича. Сім`я 1 особа. Зареєстрований в місті Біла 

Церква з 2019 року.  Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за 

рівень, п.п. 1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 

Правил. Підстава – заявник є особою з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, 

п.п. 3 п. 46 Правил.». 

2.2. Підпункт 2.3 пункту 2  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради № 752 від 22 жовтня 2019 року «Про деякі питання щодо квартирного обліку», а саме: 

«Тищенко Ганну Русланівну. Сім’я 1 особа. Зареєстрована в місті Біла Церква з 2008 

року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за рівень, п.п. 1 

п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються 

позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – заявник 

Тищенко Ганна Русланівна є особою, позбавленою батьківського піклування, п.п. 3 п. 46 

Правил.», виклавши його в такій редакції: 

«Тищенко Ганну Русланівну. Сім’я 1 особа. Зареєстрована в місті Біла Церква з 2008 

року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за рівень, п.п. 1 

п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – заявник 

є дитиною, позбавленою батьківського піклування, п.п. 3 п. 46 Правил.». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                   Геннадій ДИКИЙ 


