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

Р І Ш Е Н Н Я
  
10 вересня 2019 року                                                                                  № 179

Про внесення змін у кількісний склад 
сім’ї черговиків, які перебувають на
квартирному обліку, та включення 
черговика у списки осіб, які мають 
право отримати житло позачергово 
   
Розглянувши заяви Козьмича І.М., Лутанюка В.М., Бакрева І.Г. про внесення змін до облікової справи з квартирного обліку та зарахування у списки поза черговиків, 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. Внести зміни у кількісний склад сім’ї Козьмича Івана Михайловича, черговика виконавчого комітету Сторожинецької міської ради в загальній та пільговій чергах.
На квартирному обліку вважати сім’ю із трьох осіб: 
Козьмич Іван Михайлович, 20.05.1993 р.н.;
Козьмич Дар’я Миколаївна, 10.06.1995 р.н. – дружина;
Козьмич Олександр Іванович, 24.07.2017 р.н. – син.

2. Внести зміни у кількісний склад сім’ї Лутанюка Василя Миколайовича, черговика виконавчого комітету Сторожинецької міської ради у списках осіб, які мають отримати житло позачергово.
На квартирному обліку вважати сім’ю із трьох осіб: 

продовження рішення виконавчого комітету № 179 від 10.09.2019 року

Лутанюк Василь Миколайович, 28.01.1980 р.н.,
Лутанюк Олександра Василівна, 10.07.2001 р.н. – донька, 
Лутанюк Алла Василівна, 18.01.2008 р.н. – донька.

3. Внести зміни у кількісний склад сім’ї Бакреву Івану Григоровичу, черговика виконавчого комітету Сторожинецької міської ради в загальній та пільговій чергах.
На квартирному обліку вважати сім’ю із двох осіб: 
Бакрев Іван Григорович, 27.12.1966 р.н.,
Козачук Надія Степанівна, 04.06.1970 р.н. – дружина.

4. Включити сім’ю Бакрева Івана Григоровича у списки осіб, які мають отримати житло позачергово (номер черги – 42) як інваліда війни (посвідчення серія Є № 126979, видане 22.10.2018 року Сторожинецьким управлінням праці та соціального захисту населення) з 10.09.2019 року.
Керуючись п. 18 ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», включити Бакрева Івана Григоровича, до категорії черговиків, що підлягають забезпеченню житлом протягом двох років, починаючи з 10.09.2019 року.
Виключити Бакрева Івана Григоровича із загального списку осіб, які потребують покращення житлових умов та списку осіб, які мають право першочергового одержання житла.
Включити Бакрева Івана Григоровича в окремі списки по с.Комарівці

5. Завідувачу сектора квартирного обліку, приватизації житла та комунальної власності Андріященко О.Р. внести відповідні зміни у облікові документи черговика.

Сторожинецький міський голова                                             М.М. Карлійчук


Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

Г.М.Олійник


