
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

____ червня 2021 року                              м. Шепетівка                                                        № ____ 

 

Про житлові питання  

 

 Відповідно до статей 31, 32, 34, 36, 38, 39, 103, 106 Житлового кодексу Української 

РСР, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пунктів 

3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44 «Правил обліку громадян, які 

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

затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради №470 від 11.12.1984, 

керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради    

 

 В И Р І Ш И В: 

 

 1. Затвердити рішення громадської комісії з житлових питань та: 

 1.1. Громадянина Борисенка Михайла Віталійовича – командира в/ч А3730, 

внутрішньо переміщену особу з числа учасників бойових дій (антитерористична операція), 

який фактично проживає за адресою: вул. ___ м. Шепетівка (місце проживання 

зареєстроване за адресою: ___м. Шепетівка, в/ч А3730), склад сім’ї – одинокий, зарахувати 

на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в межах території 

обслуговування управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської 

ради, у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради в загальну чергу за № 1275 згідно 

частини 2 статті 34 Житлового кодексу Української РСР, підпункту 8 пункту 13 «Правил 

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

в Українській РСР» та внести в списки першочергового отримання житла за № 528 згідно 

пункту 14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», підпункту 4 пункту 44 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

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

 1.2. Задовольнити заяву громадянки Щербініної Валентини Петрівни та у зв'язку із 

смертю чоловіка - громадянина Щербініна Володимира Павловича (помер 02.09.2020 

(виявлений)) виключити його із складу сім'ї на отримання житла. Склад сім'ї на отримання 

житла рахувати - 6 осіб.   

  1.3. Відповідно до статей 103, 106 Житлового кодексу Української РСР надати дозвіл 

на переоформлення договору найму житлового приміщення – квартири № 2 за адресою:               

вул. ____________ м. Шепетівка з наймача – гр. Загоруйко Людмили Романівни, яка померла 

18.09.2017, на гр. Радько Оксану Анатоліївну. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

І.Ялоху  та начальника управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика. 

 

 

 

Міський голова                                          Віталій БУЗИЛЬ  

 

 

 

 


