file_0.doc


�









thumbnail_0.emf

thumbnail_1.bin


БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 жовтня 2019 року
Борислав
№ 244



Про зарахування громадян на квартирний облік за місцем проживання та внесення змін в рішення про затвердження черговості громадян на отримання житла 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.34 Житлового кодексу України, п.п.13,25,26 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 06 вересня 2019 року протокол №4, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Зарахувати на квартирний облік за місцем проживання:  
- гр.Лаврик Анну Омелянівну, склад сім’ї 2 особи, відповідно до п.13.7 Правил обліку громадян (проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше 9 років) за № 282 загальної черги. Реєстрація місця проживання - ********************* (дві кімнати площею 41,5 кв.м, з комунальними вигодами, зареєстровано 4 особи);  
- гр.Ястребську Олександру Володимирівну, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п.13.1 Правил обліку громадян (забезпечення житловою площею менше норми) за №283 загальної черги. Реєстрація місця проживання - *****************  (одна кімната площею 31.8 кв.м, без комунальних вигод, зареєстровано 5 осіб), 
- гр.Менчишина Івана Ігоровича, ************** року народження, ***********, за № 21 в списку позачерговості для отримання житла. Реєстрація місця проживання - **************** (одна кімната площею 21.3 кв.м, без комунальних вигод, зареєстровано 6 осіб). Підстава для  зарахування – проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше 9 років;
- гр.Спиридонову Марію Володимирівну, ************** року народження, Горняк Ірину Володимирівну, ************** року народження, **************, за №22 в списку позачерговості для отримання житла. Реєстрація місця проживання - *************** (одна кімната площею кв.м, без комунальних вигод, зареєстровано 7 осіб). Підстава для зарахування – забезпечення житловою площею менше норми.

2. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 18 квітня 2019 року №106 в частині зарахування на квартирний облік: 
- Ястребської Олени Володимирівни замість „за №276 загальної черги” на „за №18 в списку позачерговості на отримання житла *******************”;
- Горняк Стефанії Михайлівни, а саме замість „за №278 загальної черги” на „за №19 в списку позачерговості на отримання житла ************”;
- Синишин Христини Михайлівни замість „за №280 загальної черги” на „за №20 в списку позачерговості на отримання житла *************”.

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



Міський голова                                                                                             І.Яворський




