
        

                                                 УКРАЇНА 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

   24  січня  2017 року                                                                              № -   42 
Про внесення змін до облікових  справ з 

квартирного обліку  

 

            На виконання власних повноважень, зазначених у підпункті  2 пункту  а   

статі  30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 25  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 

11.12.1984 № 470,  рекомендацій громадської комісії з житлових питань при 

виконкомі  Комсомольської селищної ради,  згідно протоколу  № 1 від 

20.01.2017 року, виконавчий комітет Комсомольської селищної ради 
 

                                                      ВИРІШИВ:  
 

1. Внести зміни  до облікової справи з квартирного обліку *****: 

Виключити з складу сім'ї  ***** її дочку *****, ****** р.н.  в зв’язку зі 

зміною місця проживання.  

Залишити на квартирному обліку  ******  зі складом сім'ї -  1 чоловік  

в загальній черзі  на підставі проживання в гуртожитку  (пп.6 п.13 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР). 

2. Внести зміни  до облікової справи з квартирного обліку *****: 

Виключити з складу сім'ї  ***** її дочку *****, ****** р.н.  в зв’язку зі 

зміною місця проживання.  

Залишити на квартирному обліку  *****.  зі складом сім'ї -  2  чоловіки 

( вона та син *****)  в загальній черзі  на підставі проживання в 

гуртожитку (пп.6 п.13 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР). 

3. Внести зміни  до облікової справи з квартирного обліку *****: 



Виключити з складу сім'ї  ***** її дочку *****, 1995 р.н.  в зв’язку зі 

зміною місця проживання.  

Залишити на квартирному обліку  *****.  зі складом сім'ї -   3 чоловіки 

( вона, чоловік та син) в загальній черзі  на підставі проживання в одній 

кімнаті осіб різної статі, старших за 9 років  (пп.7 п.13 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов , і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР). 

4. Внести зміни  до облікової справи з квартирного обліку *****: 

Виключити з складу сім'ї  ***** її чоловіка *****   в зв’язку зі смертю. 

Включити до складу сім'ї  онуку *****, ****** р.н. 

Залишити на квартирному обліку  Шенкевич Т.І.  зі складом сім'ї -                 

4 чоловіки  в загальній черзі  на підставі забезпечення житловою 

площею нижче за встановлені норми (пп.1 п.13 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР). 

5. Внести зміни  до облікової справи з квартирного обліку *****: 

В зв'язку з набуттям її сином ***** статусу учасника бойових дій 

(посвідчення серія  УБД № ***** від 22.02.2016 року) залишити на 

квартирному обліку  ***** зі складом сім'ї - 2 чоловіки   ( вона та син) 

в загальній черзі  на підставі проживання в одній кімнаті осіб різної 

статі, старших за 9 років (пп.7 п.13 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень 

в Українській РСР) та поставити  в чергу на першочергове надання 

житлових приміщень, згідно з пп.4 п.44, як учасника бойових дій. 

6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на громадську 

комісію з житлових питань( голова комісії М.М. Дубнюк ). 
 

 

     Заступник 

          селищного  голови                                                       М.М. Дубнюк  
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


