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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

18 квітня 2019 року
Борислав
№106



Про зарахування громадян на квартирний облік за місцем проживання, про зняття та виключення громадян з 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, 44 Житлового кодексу України, п.п.13, 14, 26, 44 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 22.02.2019 року протокол №1, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ: 

1 Зарахувати на квартирний облік за місцем проживання:  
- гр. Фаїка Романа Васильовича, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п.13.1 Правил обліку громадян (забезпечення житловою площею менше норми) та п.46 (учасник АТО, *************) за № 13 в списку позачерговості серед *****************. Реєстрація місця проживання - ******** (дві кімнати площею 32.2 кв.м, з комунальними вигодами, зареєстровано 5 осіб);  
- гр.Ястребську Олену Володимирівну, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п.13.1 Правил обліку громадян (забезпечення житловою площею менше норми) за №276 загальної черги. Реєстрація місця проживання - **************  (одна кімната площею 20.83 кв.м, з частковими комунальними вигодами, зареєстровано 5 осіб); 
- гр.Гаврилець Зоряну Василівну, склад сім’ї 4 особи, відповідно до п.13.1 Правил обліку громадян (забезпечення житловою площею менше норми) за №277 загальної черги та відповідно до п.44.11 (багатодітна сім’я) за №121 в списку першочерговості. Реєстрація місця проживання - вул.Трускавецька,51 кв.35 (одна кімната площею 17.1 кв.м, з комунальними вигодами, зареєстровано 4 особи);
- гр.Сорокіну Віру Володимирівну, ********** року народження,  ***********, за № 16 в списку позачерговості для отримання житла. Реєстрація місця проживання – вул************ (три кімнати площею 74.3 кв. м,  з комунальними вигодами, зареєстровано 13 осіб). Підстава для  зарахування – проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше 9 років;

- гр.Синишин Христину Михайлівну, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п.13.7 Правил обліку громадян (проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше 9 років) за № 280 загальної черги. Реєстрація місця проживання - ***********  (одна кімната площею 18.1 кв.м, без комунальних вигод, зареєстровано 2 особи, є співвласником будинку). З 2013 року має статус *********,  а в 2017 році - успадкувала частину будинку,
- гр.Кириленко Віталія Олександровича, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п. 13.8 Правил обліку громадян (внутрішньо переміщена особа з числа учасників бойових дій) за № 281 загальної черги та відповідно до п.44.4 (учасник АТО) за №в списку першочерговості. Реєстрація місця проживання -**********************, а фактичне місця проживання – ***************;
- гр.гр.Горняк Сніжану Володимирівну, *********року народження,  Горняк Ірину Володимирівну, ****** року народження, Горняк Каріну Володимирівну, ********** року народження та Горняк Арсена Володимировича, ******* року народження, ****, за №15 в списку позачерговості для отримання житла. Реєстрація місця проживання - ******** (дві кімнати площею 34.83 кв. м, без комунальних вигод, зареєстровано 7 осіб, будинок ветхий). Підстава для  зарахування – забезпечення житловою площею менше норми;
- гр.Горняк Ауріту Юріївну, склад сім’ї 3 особи, відповідно до п.13.1 Правил обліку громадян (забезпечення житловою площею менше норми) за №275 загальної черги. Реєстрація місця проживання - *************** (одна кімната площею  18.0 кв.м і кухня, без комунальних вигод, зареєстровано 3 особи);
- гр Горняк Стефанію Михайлівну, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п.13.7 Правил обліку громадян (проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше 9 років) за № 278 загальної черги. Реєстрація місця проживання - *****************  (одна кімната площею 15.5 кв.м, без комунальних вигод, зареєстровано 2 особи, є співвласником квартири). В  2008 році  успадкувала частину квартири;
- гр.Гобдича Юрія Ярославовича, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п.13.5 Правил обліку громадян (проживає як наймач) та п.46 (учасник АТО, ************) за № 14  в списку позачерговості серед осіб з ***********. Реєстрація місця проживання - ************дві кімнати площею 27.1 кв.м, з комунальними вигодами, зареєстровано 5 осіб);
- гр.Качмарчика Ігора Олеговича, склад сім’ї 4 особи, відповідно до п. 13.1 Правил обліку громадян (забезпечення житловою площею менше норми)  за №279  загальної черги та відповідно до п.44.4 (учасник війни) за № в списку першочерговості. Реєстрація місця проживання - **************** (одна кімната площею 14.8 кв.м і кухня, з комунальними вигодами, зареєстровано 4 особи);
- гр.Макулу Костянтина Кальмановича, *********** року народження,  ********, за № 17 в списку позачерговості для отримання житла. Реєстрація місця проживання – вул*********** (одна кімната площею 15.8 кв. м, без комунальних вигод, зареєстровано 10 осіб). Підстава для зарахування – забезпечення житловою площею менше норми. 
 
2. Виключити зі списку позачерговості осіб, які перебувають на квартирному обліку  за місцем проживання:
- гр.Сарабаху Василя Романовича, ********** у зв’язку з тим, що відпали підстави для надання житлового приміщення у позачерговому порядку – успадкував квартиру ************ Перебуває в списку позачерговості, як потребуючий поліпшення житлових умов, з 09.07.2015 року;
- гр.Гаврилюк Ангеліну Кирилівну у зв’язку зі смертю. Заявниця перебувала в списку позачерговості, як потребуюча поліпшення житлових умов, з 15.12.1994 року, склад сім ї 1 особа.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому І.Кобилецького.



Міський голова                                                                                    І.Р.Яворський


