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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

18 квітня 2019 року
Борислав
№ 105



Про зарахування громадян на квартирний облік за місцем проживання і про відмову у зарахуванні громадян на квартирний облік, про виключення громадян зі списку позачерговості та про відмову у виключенні з числа службових ДКП „ЖЕК №1” квартири №14 на вул. В.Івасюка,17
 
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, 44, 118, 125  Житлового кодексу України, п.п. 13, 14, 26, 46 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 11 квітня 2019 року протокол №2, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Розділити облікову справу гр.Галіберди Лесі Казимирівни, яка перебуває на квартирному обліку при виконавчому комітеті Бориславської міської ради з 29 квітня 2011 року (сім’я, що виховує ** і більше дітей), виділивши в окремі сім’ї її дітей *************************** яким було надано статус дітей, ************************** (рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 05 липня 2012 року №166).
1.1. Гр.*****************, ************* року народження, як особу з числа дітей, *****************, включити в список осіб, що користуються правом на позачергове поліпшення житлових умов, з 05 липня 2012 року – *******************.
	1.2. Гр.*******************, ************** року народження, як особу з числа дітей, *****************, включити в список осіб, що користуються правом на позачергове поліпшення житлових умов, з 05 липня 2012 року – ***************************** 
1.3. Гр.Галіберду Лесю Казимирівну рахувати надалі на квартобліку разом з дітьми *****************************.

2. Зарахувати на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем проживання  гр. Купрія Мирослава Васильовича, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п.13.5 Правил обліку громадян (проживання за договором найму) та п.46 *************) за № 15  в списку позачерговості серед осіб ***************. Реєстрація місця проживання - ***************** (одна кімната площею 17.4 кв.м, з комунальними вигодами, зареєстровано 2 особи).

3. Відмовити у зарахуванні на квартирний облік за місцем проживання сім’ї гр.Томко Романа Петровича у зв’язку з відсутністю підстав для визнання потребуючими покращення житлових умов – проживають як члени сім’ї у трикімнатному житловому будинку площею 58.1 кв.м.
 
4. Виключити зі списку позачерговості осіб, які перебувають на квартирному обліку  за місцем проживання:
- гр. Файчака Богдана-Василя Володимировича, ************* року народження******************, у зв’язку з тим, що йому придбано житлове приміщення. Перебуває в списку позачерговості, як потребуючий поліпшення житлових умов, з 29.12.2000 року;
- гр. Горняка Валентина Юрійовича, *********** року народження, ************** у зв’язку з тим, що йому придбано житлове приміщення. Перебуває в списку позачерговості, як потребуючий поліпшення житлових умов, з 28.05.2016 року;
- гр. Барана Василя Валерійовича, ************* року народження, *******************у зв’язку з тим, що придбано житлове приміщення. Перебуває в списку позачерговості, як потребуючий поліпшення житлових умов, з 02.08.2018 року;
- гр. Баран Марію Родіонівну, *************** року народження, ***********у зв’язку з тим, що придбано житлове приміщення. Перебуває в списку позачерговості, як потребуюча поліпшення житлових умов, з 02.08.2018 року;
- гр. Гавдьо Тетяну Олегівну, ********* року народження, ************* у зв’язку з тим, що придбано житлове приміщення. Перебуває в списку позачерговості, як потребуюча поліпшення житлових умов, з 02.08.2018 року.

5. Відмовити у виключенні з числа службових ДКП „ЖЕК №1” квартири №14 на вул.В.Івасюка,17 (одна кімната житловою площею 17.3 кв.м, з комунальними вигодами). Гр. *****************, місце проживання якого зареєстровано в цій квартирі, не відпрацював повні 10 років в ДКП „ЖЕК №1”. 
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому І.Кобилецького.



Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський



