ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від «____»____________20__р.

м. Рубіжне

№___________

Про взяття на квартирний облік
громадян, які потребують поліпшення
житлових умов

Розглянувши звернення Голдіш В. В. від 01.11.2018 № 55483, Анічкіна
О. В. від 02.11.2018 № 55493, Борзяк В. С. від 02.11.2018 № 55494,
Артьомова А. М. від 06.11.2018 № 55550, Матвієнко Н. А. від 12.11.2018 №
55568, Столярова А. І. від 16.11.2018 № 55611, Андрюшина А. В. від
21.11.2018 № 55656, Львова М. В. від 22.11.2018 № 55692, Корнюшкина О.
М. від 28.11.2018 № 55780, Кондратюк Л. В. від 28.11.2018 № 55799,
Кузьменко О. В. від 28.11.2018 № 55802, відповідно до ст. 39 Житлового
кодексу України та п. 13, п. 44 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, затверджених постановою Ради міністрів УРСР і
Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470
(далі Правила), п. п. 2 п. а ч.1 ст. 30, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Рубіжанської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на квартирний облік:
1.1. Голдіш В. В., пенсіонера, інваліда 2 групи, склад сім’ї 2 особи,
зареєстрованого за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 30 кв. 156,
відповідно до п. п. 7 п. 13 Правил;
1.2. Анічкіна О. В., який проходить службу на посаді водія 44
державної пожежно-рятувальної частини (м. Гірське) Головного управління
ДСНС України у Луганській області, учасника бойових дій на території
проведення АТО, склад сім’ї 5 осіб, відповідно до п. п. 8 п. 13 та п. п. 4 п. 44
Правил;
1.3. Артьомова А.М., який проходить службу в Луганському обласному
військовому комісаріаті МО України, учасника бойових дій на території

проведення АТО, внутрішньо-переміщену особу, склад сім’ї 1 особа,
відповідно до п. п. 8 п. 13 та п. п. 4 п. 44 Правил;
1.4. Бояринова А.В., особу з числа дітей, позбавлених батьківського
піклування, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п. п. 3 п. 46 Правил – пільга,
встановлена для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
1.5. Столярова А. І., який проходить службу на офіцерських посадах в
структурному підрозділі Головного управління Служби безпеки України в
Донецькій та Луганській обл., учасника бойових дій на території проведення
АТО, внутрішньо-переміщену особу, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п. п. 8
п. 13 та п. п. 4 п. 44 Правил;
1.6. Андрюшина А. В., який проходить службу в Головному управлінні
Національної поліції в Луганській обл., учасника бойових дій на території
проведення АТО, внутрішньо-переміщену особу, склад сім’ї 5 осіб,
відповідно до п. п. 8 п. 13 та п. п. 4 п. 44 Правил;
1.7. Львова М. В., який працює в ПАТ «Луганськгаз», учасника
бойових дій на території проведення АТО, внутрішньо-переміщену особу,
склад сім’ї 1 особа, відповідно до п. п. 8 п. 13 та п. п. 4 п. 44 Правил;
1.8. Корнюшкина О. М., старшого лейтенанта юстиції,який проходить
військову службу в розпорядженні військового прокурора об’єднаних сил,
учасника бойових дій на території проведення АТО, внутрішньо-переміщену
особу, склад сім’ї 1 особа, відповідно до п. п. 8 п. 13 та п. п. 4 п. 44 Правил;
1.9. Кондратюк Л. В., яка проходить службу в Головному управлінні
Національної поліції в Луганській обл., учасника бойових дій на території
проведення АТО, внутрішньо-переміщену особу, склад сім’ї 3 особи,
відповідно до п. п. 8 п. 13 та п. п. 4 п. 44 Правил;
1.10. Кузьменко О. В., який проходить службу на офіцерських посадах
в структурному підрозділі Головного управління Служби безпеки України в
Донецькій та Луганській обл., внутрішньо-переміщену особу, склад сім’ї 1
особа, відповідно до п. п. 8 п. 13 та п. п. 4 п. 44, п. п. 2 п. 46 Правил – пільга,
встановлена особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу
місцевість.
2. Надати відмову у взятті на квартирний облік:
2.1. Борзяк В. С., зареєстрованому за адресою: Луганська обл.
Міловський район, с. Великоцьк, вул. Балашова, буд. 8, з причини
відсутності підстав для взяття на квартирний облік, відповідно до п. 13
Правил;
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника міського голови О. В. Башкіра.

Міський голова

С. І. Хортів

