
Проект рішення виконкому  

                                      

 

 

від  23.02.2023  р.                                                                                   №45 

 

 

Про зарахування на соціальний 

 квартирний облік за місцем проживання 

 у виконкомі міської ради 

 

 

            Розглянувши подані матеріали  гр.  Магдій Олени Михайлівни про зарахування її та 

членів її сім'ї  на соціальний  квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради, керуючись Житловим Кодексом України,  п.8 «Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 

Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації (протокол від 15.02.2023 

року) громадської житлової  комісії, виконком міської ради вирішив: 

1. Зарахувати на соціальний квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської 

ради  гр. Магдій Олену Михайлівну та членів її сім'ї в складі (5 чол.): 

- Магдій Олена Михайлівна — заявник; 

- Магдій Віталій Іванович — чоловік; 

- Магдій Назарій Віталійович — син; 

- Магдій Арсен Віталійович — син; 

- Магдій Вікторія Віталіївна — дочка. 

   

2. 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 

 

 

 

 

 



 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
   до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

       «Про зарахування на соціаьний квартирний облік за місцем 

проживання у виконкомі міської ради»  
 

           Суб’єкт подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради  «Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем 

проживання у виконкомі міської ради»  - громадська комісія з житлових 

питань при виконкомі Бурштинської міської ради.  

 
Розробник проекту рішення  – головний спеціаліст відділу ведення 

ДРВ, секретар громадської  житлової комісії, Петровська Галина Богданівна. 
 

  Проєкт рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради                                    

«Про зарахування на соціальний квартирний облік за місцем проживання 

у виконкомі міської ради» розроблено на підставі пропозиції громадська 

комісія з житлових питань при виконкомі Бурштинської міської ради про 

зарахування Магдій Олени Михайлівни та членів її сім'ї на соціальний 

квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської ради, як особи, 

що потребує поліпшення житлових умов. 

 

          Проект рішення  виконкому  «Про зарахування на соціальний 

квартирний облік за місцем проживання у виконкомі міської ради»  
підготовлено відповідно до п.1 та п.2 ст. 40 Житлового кодексу Української 

РСР, п. 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених 

постановою Ради Міністрів УРСР, ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення”. 

 

 

 

Секретар громадської  

житлової комісії                                                           Галина ПЕТРОВСЬКА 


