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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 січня 2019 року
Борислав
№ 16



Про зарахування громадян на квартирний облік та зняття з соціального квартирного обліку за місцем проживання 

Відповідно до п.п.2 п.а ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.33 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, ст.ст.34,45 Житлового кодексу України, п.п.13, 26.2, 26.4, 30, 46, 47 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Україні, беручи до уваги рішення громадської комісії з житлових питань від 31 липня 2018 року протокол № 4, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відповідно до п.13.1 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Україні, (забезпечення житловою площею нижче встановленого рівня) визнати гр.Димйона Віктора Віталійовича, ***************року народження, потребуючим поліпшення житлових умов та включити в список осіб, які користуються правом позачергового отримання житла, оскільки користується пільгами *******************. Зареєстрований за адресою *******************.

2. Відповідно до п.13.1 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Україні, (забезпечення житловою площею нижче встановленого рівня) визнати гр.Димйон Софію Віталіївну, *********** року народження, потребуючою поліпшення житлових умов та включити в список осіб, які користуються правом позачергового отримання житла, оскільки користується пільгами ***************** Зареєстрована за адресою **********************.

3. Розділити облікову справу гр.Гівлюд Степанії Іванівни, яка перебуває на квартирному обліку при виконавчому комітеті Бориславської міської ради з 29 січня 1982 року на загальній черзі, виділивши в окрему сім’ю її внука Подставека Ростислава Мар’яновича:
	3.1) гр. Подставека Ростислава Мар’яновича, ************** року народження, **********************, включити в список осіб, що користуються правом на позачергове поліпшення житлових умов, з 08 червня 2012 року – ********************;
	3.2) гр.Гівлюд Степанію Іванівну рахувати надалі на квартирному обліку одну.

4. Зняти з соціального квартирного обліку за місцем проживання громадян:
- Макулу Яна Кальмановича, *******************, як особу, ****************************. Зарахований на квартоблік з 24 грудня 2013 року;
- Горняка Олександра Юрійовича, ***********року народження, як особу, ***************************. Зарахований на квартоблік з 06 квітня 2017 року;
- Макулу (Лафреньєр) Аміну Кальманівну, ******року народження, як особу, що вибула за межі України *****************). Зарахована на квартоблік з 24 грудня 2013 року,
- Горняк Єлизавету Валеріївну, *********** року народження, як особу, що вибула за межі м.Борислав **************. Зарахована на квартоблік з 06 квітня 2017 року.
 
 
  	5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому І.Кобилецького.



Міський голова                                                                                      І.Р.Яворський



