ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від «

»____

___2019р.

м. Рубіжне

№_

_

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

Розглянувши звернення Аблезгової Л. Р. від 01.02.2019 № 57080, Шуби
О. В. від 04.02.2019 № 57131, Кануннікова О. В. від 06.02.2019 № 57160,
Маляренко С. Л. від 22.02.2019 № 57513, Борейко І. С. від 25.02.2019 №
57517, Богдана О. С. від 25.02.2019 № 57529, Крючкіна Ю. С. від 26.02.2019
№ 57532, Юркіної О. В. від 11.03.2019 № 57763, Буряка М. В. від 13.03.2019
№ 57792, Алфьорова А. О. від 22.03.2019, приймаючи до уваги протокол
засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті
Рубіжанської міської ради від . .2019 № 3, відповідно до ст. 39 Житлового
кодексу України та п. 13, п. 26, п. 27, п. 44, п. 46 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. Аблезгову Лілію Романівну, яка навчається на 5 курсі медичного
факультету за спеціальністю «Лікувальна справа» в ДЗ «Луганський
державний медичний університет», внутрішньо-переміщену особу, склад
сім’ї 1 особа, відповідно до п. п. 6 п. 13 Правил;
1.2. Шубу Олега Вікторовича, який працює на посаді дільничного
офіцеру поліції сектору превенції ГУНП 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;

1.3. Кануннікова Олександра Вячеславовича, який проходить військову
службу, учасника бойових дій на території проведення АТО, склад сім’ї 2
особи, відповідно до п. п. 7 п. 13 та п. п. 4 п. 44 Правил;
1.4. Богдана Олексія Сергійовича, учасника бойових дій,
зареєстрованого за адресою: м. Рубіжне вул. Визволителів, буд. 55А кв. 68,
склад сім’ї 1 особа, відповідно до п. п. 1 п. 13 та п. п. 4 п 44 Правил;
1.5. Крючкіна Юрія Сергійовича, учасника бойових дій,
зареєстрованого за адресою: Луганська обл. м. Рубіжне, просп. Московський,
буд. 11Б кв. 11, відповідно до п. п. 7 п. 13 та п. п. 4 п. 44 Правил;
1.6. Юркіну Олександру Вікторівну, внутрішньо-переміщену особу,
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;
1.7. Алфьорова Андрія Олеговича, особу з числа дітей, позбавлених
батьківського піклування, склад сім’ї 1 особа, зареєстрованого за адресою:
Луганська обл. м. Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, буд. 33В кА. 90, відповідно до
п. п. 3 п. 46 Правил – пільга, встановлена для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
2. Надати відмову у взятті на квартирний облік:
2.1. Маляренко Сергію Леонідовичу, зареєстрованому за адресою:
Луганська обл. м. Рубіжне, просп. Московський, буд. 11Б кв. 11, з причини
відсутності підстав для взяття на квартирний облік, відповідно до п. 13
Правил;
2.2. Борейко Ірині Степанівні, пенсіонеру, зареєстрованій за адресою:
луганська обл., м. Рубіжне, вул. Спортивна, буд. 73 з причини відсутності
підстав для взяття на квартирний облік, відповідно до п. 13 Правил;
2.3. Буряку Миколі Володимировичу, учаснику бойових дій, тимчасово
безробітному, зареєстрованому за адресою: Луганська обл. м. Рубіжне, вул.
Мєндєлєєва, буд. 41 кв. 16 з причини відсутності підстав для взяття на
квартирний облік, відповідно до п. 13 Правил.
3. Зняти з квартирного обліку:
3.1. Родіна Сергія Григоровича, учасника бойових дій на території
проведення АТО, внутрішньо переміщену особу, знятого з обліку в Єдиній
інформаційній базі про внутрішньо переміщених осіб за власною заявою, у
зв’язку з вибуттям із м. Рубіжне.
3.2. Рибченко Дениса Віталійовича, який має статус дитини,
позбавленої батьківського піклування, відповідно до п. п. 5 п. 26 Правил.
Згідно п. 27 Правил виключити із списків осіб, які користуються правом
позачергового одержання жилих приміщень.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника міського голови О. Башкіра.

Міський голова

С. ХОРТІВ

