
Проект рішення виконкому 

                                     

від  10   .11.2021  р.                                                                                              №232 

Про зняття з квартирного обліку 

за місцем проживання 

 

             Розглянувши подані документи, користуючись Житловим кодексом Української 

РСР та Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР (надалі – Правила) враховуючи 

рекомендації (протокол від 05.11.2021 року) громадської комісії з житлових питань, 

виконком міської ради вирішив: 

1. Зняти із соціального квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов,  в м.Бурштин Івано- Франківської області: 

-  ********* ( у зв'язку з отриманням соціального житла, кімната № ***********). 

2.  Відповідно до п.1 ст.40 Житлового кодексу України, п. 28 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській 

РСР, виключити із списку квартирного обліку за місцем проживання у виконкомі 

Бурштинської міської ради громадян: 

- *********, який був зареєстрований в м. Бурштині по вул. ***** ******* у зв’язку зі 

смертю (довідка виконкому №3228 від 25.10.2021р.); 

 

- **********, яка була зареєстрована в м. Бурштині по вул. ****** і у зв’язку зі смертю 

(довідка виконкому №3067 від 25.10.2021р.). 

 

3. Відповідно до п. 2 ст.40 Житлового кодексу України, пп.2 п. 26 Правил  обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, виключити із списку квартирного обліку за місцем проживання у 

виконкомі Бурштинської міської ради громадян: 

 

- ********, який був зареєстрований в м. Бурштині по вул. ****** і який 19.04.2021р. 

знятий з реєстрації в м. Бурштині в зв'язку з продажем квартири та вибуттям на постійне 

місце проживання в м.Калуш Калуського району Івано-Франківської області (довідка 

виконкому № 3063 від 25.10.2021р.) 



4.  Відповідно до п. 1 ст.40 Житлового кодексу України, пп.2 п. 26 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, виключити із списку квартирного обліку за місцем проживання у 

виконкомі Бурштинської міської ради громадян: 

- ******* яка зареєстрована в м. Бурштин, вул. ******, в зв'язку з поліпшенням 

житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення ; 

- *******, яка зареєстрована в м.Бурштин, вул. ******, в зв'язку з поліпшенням 

житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення; 

- *******, який зареєстрований в м.Бурштин, вул. *****, в зв'язку з поліпшенням 

житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення ; 

- ******, який зареєстрований в м. Бурштин, вул. *****, в зв'язку з поліпшенням 

житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення; 

-******, яка зареєстрована в м. Бурштин, вул. ******, в зв'язку з поліпшенням житлових 

умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Драгуна І.О.. 

  

  

Міський голова                                                                                    Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Виконавець: 
 

Головний спеціаліст 

ВВ ДРВ                                                                                     _______ Галина ПЕТРОВСЬКА 

 

Погоджено: 
 

Заступник міського голови                                                     ________Іван ДРАГУН 

 

Керуючий справами виконкому                                             ________Надія КИЦЕЛА 

 

Юридичний відділ                                                                 ______Андрій ПЕРГЕЛЬСЬКИЙ 

 

 


