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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  

15 січня 2020 року                                                                              № 

Про розгляд заяв громадян щодо 
взяття на квартирний облік    
   
Розглянувши заяви Михайлюк Д.В.,  Ясінського Ю.С., Вітюка А.А. про постановку на квартирний облік, додані до заяв 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. Відмовити Михайлюк Діані Валеріївні у задоволенні заяви про постановку на квартирний облік, у зв’язку із тим, що умови проживання заявниці відповідають нормам, передбаченим Правилами. 

2. Прийняти на квартирний облік з 15.01.2019 року Вітюка Андрія Андрійовича в загальній черзі під № 266 (підстава: пп. 1 п. 13 Правил) – забезпечений житловою площею нижче встановлених норм, проживає у м.Сторожинець по вул. Шевченка, 54 кв.1, квартира складається з однієї кімнати житловою площею 21,60 кв.м, у квартирі зареєстровано 7 чоловік.

3. Прийняти на квартирний облік з 15.01.2020 року Ясінського Юрія Святославовича, 21.03.2000 р.н., – в списках на позачергове отримання житла під № 49 (підстава: пп.3 п 46 Правил як особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,  після  завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи  піклувальника,  прийомній  сім'ї,  дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного  раніше  жилого  приміщення).
Включити Ясінського Юрія Святославовича в окремі списки по с.Давидівка.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                    Микола КАРЛІЙЧУК

Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу



