
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                    

Р І Ш Е Н Н Я  № 62 

від 05 червня 2019 року 

м. Заставна 

 

Про впорядкування обліку громадян,  

які потребують поліпшення житлових умов 

  

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 30, частини 2 статті 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 15, 34, 36, 40 Житлового 

кодексу Української РСР, пунктів 25, 26 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, 

затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 11 грудня 1984 

року  № 470, розглянувши справи жителів м.Заставна, які перебувають на 

квартирному обліку, виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Зняти з квартирного обліку громадян, які тривалий час (10 та більше 

років) не надають документи, що підтверджують наявність підстав для 

перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов за 

місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради на загальних підставах, 

згідно з Додатком №1. 

2. Зберегти за громадянами протягом двох років з дня зняття з обліку право 

на поновлення за датою перебування на квартирному обліку у разі надання 

документів, що посвідчують підстави для перебування на обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов на час прийняття рішення про зняття з 

квартирного обліку. 

3. Оприлюднити списки громадян, які зняті з квартирного обліку, на 

офіційному сайті Заставнівської міської ради та у районній газеті «Голос краю». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В. 

 

 



№ 

п/п
Прізвище Ім’я По батькові

Склад 

сім’ї

Дата взяття на 

квартирний 

облік

Номер 

черги

Рік 

поновлення 

документів

1 Конет Ігор Ярославович 4 18.01.1985 4 2007

2 Цуркан Ярослав Васильович 4 05.08.2008 20 2008

Ганяк Л.В.Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 

СПИСОК

громадян, знятих з квартирного обліку, у зв’язку з тим, що вони 10 і більше років не поновлюють 

документи облікової справи

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету 

№ 62 від 05.06.2019 року


