file_0.png

file_1.wmf

                             
У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я  

13 серпня 2019 року                                                                                        № 139

Про взяття на квартирний облік    
   
Розглянувши заяву Ясеновської Я.С. про постановку її сім’ї на квартирний облік, додані до заяви матеріали, керуючись Житловим кодексом України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470 (із наступними змінами) - надалі Правила, Постановою виконкому Чернівецької обласної ради народних депутатів та Президії Чернівецької обласної ради профспілки "Про Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР і деяких питаннях їх застосування" від 16.01.1985 р. № 10, пп. 2 п. а ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Прийняти на квартирний облік з 13.08.2019 року Ясеновську Яну Степанівну, сім'я якої складається з 3 чоловік:
Ясеновська Яна Степанівна, 20.09.1991 р.н.; 
Ясеновський Олександр Васильович, 30.03.1990 р.н. – чоловік;
Ясеновський Максим Олександрович, 11.05.2016 р.н. – син,
в загальній черзі під № 267 (підстава: пп. 1 п. 13 Правил) – забезпечена житловою площею нижче встановлених норм, проживає у м.Сторожинець по вул. Підгірній, 3а, будинок складається з двох кімнат житловою площею 19,80 кв.м, у будинку зареєстровано 16 чоловік. 

2. Прийняти на квартирний облік з 13.08.2019 року Лутанюка Василя Миколайовича, сім’я якого складається з чотирьох чоловік:
Лутанюк Василь Миколайович, 28.01.1980 р.н.,
Лутанюк Ірина Михайлівна, 22.10.1975 р.н. – колишня дружина, 
Лутанюк Олександра Василівна, 10.07.2001 р.н. – донька, 
Лутанюк Алла Василівна, 18.01.2008 р.н. – донька,

продовження рішення №139 від 13.08.2019 р.

проживає у с.Давидівка по вул. Центральній, 144, сім’я забезпечена житловою площею нижче встановлених норм, будинок складається з двох кімнат житловою площею 20,00 кв.м, у будинку зареєстровано 7 чоловік (підстава: пп. 1 п. 13 Правил), позачергово (номер черги – 41) як інваліда війни (посвідчення серія Є № 126965, видане 22.04.2019 року Сторожинецьким управлінням праці та соціального захисту населення).
Керуючись п. 18 ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», включити Лутанюка Василя Миколайовича, до категорії черговиків, що підлягають забезпеченню житлом протягом двох років, починаючи з 13.08.2019 року.
Включити Лутанюка Василя Миколайовича в окремі списки по с.Давидівка. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
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