
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

____ вересня 2021 року                              м. Шепетівка                                                      № ____ 

 

Про житлові питання  

 

 Відповідно до "Положення про порядок надання службових жилих приміщень і 

користування ними в Українській РСР", затвердженого постановою Ради Міністів УРСР                

№ 37 від 04.02.1988, "Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних 

Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями", затвердженої наказом Міністерства 

оборони України № 380 від 31.07.2018, протоколу засідання Комісії з контролю за 

забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 

приміщеннями № 148 від 06.05.2021, протоколу засідання Комісії з контролю за 

забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 

приміщеннями № 322 від 21.07.2021, 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. Задовольнити клопотання ТВО начальника квартирно-експлуатаційного відділу  

м. Хмельницький та начальника Шепетівського гарнізону № 3278 від 17.08.2021 та 

виключити із числа службових однокімнатну квартиру № 26 за адресою:                                   

вул. Старокостянтинівське шосе, 42 м. Шепетівка (жит. пл. – 30,3 кв.м), в якій проживає 

____, оскільки відпала потреба у використанні її як службового житла. Питання виключення 

вищезазначеної квартири з числа службового житла погодженого Комісією з контролю за 

забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 

приміщеннями (протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням 

військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями № 148 

від 06.05.2021). 

 1.2. Задовольнити клопотання ТВО начальника квартирно-експлуатаційного відділу  

м. Хмельницький та начальника Шепетівського гарнізону № 3439 від 31.08.2021 та 

виключити із числа службових двокімнатну квартиру № 10 за адресою:                      

вул. Старокостянтинівське шосе, 42 м. Шепетівка (жит. пл. – 32,9 кв.м), в якій проживає 

_____, оскільки відпала потреба у використанні її як службового житла. Питання 

виключення вищезазначеної квартири з числа службового житла погодженого Комісією з 

контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 

жилими приміщеннями (протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням 

військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями № 322 

від 21.07.2021). 

  1.3. Задовольнити клопотання ТВО начальника квартирно-експлуатаційного відділу  

м. Хмельницький та начальника Шепетівського гарнізону № 3437 від 31.08.2021 та 

виключити із числа службових двокімнатну квартиру № 30 за адресою: вул. Героїв Небесної 

Сотні, 53В м. Шепетівка (жит. пл. – 28,9 кв.м), в якій проживає _____, оскільки відпала 

потреба у використанні її як службового житла. Питання виключення вищезазначеної 

квартири з числа службового житла погодженого Комісією з контролю за забезпеченням 

військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями 



(протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних 

Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями № 322 від 21.07.2021). 

  1.4. Задовольнити клопотання ТВО начальника квартирно-експлуатаційного відділу  

м. Хмельницький та начальника Шепетівського гарнізону № 3441 від 31.08.2021 та 

виключити із числа службових двокімнатну квартиру № 26 за адресою:                                

вул. Старокостянтинівське шосе, 32а  м. Шепетівка (жит. пл. – 27,5 кв.м), в якій проживає 

____, оскільки відпала потреба у використанні її як службового житла. Питання виключення 

вищезазначеної квартири з числа службового житла погодженого Комісією з контролю за 

забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 

приміщеннями (протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням 

військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями № 322 

від 21.07.2021). 

 1.5. Задовольнити клопотання ТВО начальника квартирно-експлуатаційного відділу  

м. Хмельницький та начальника Шепетівського гарнізону № 3440 від 31.08.2021 та 

виключити із числа службових трикімнатну квартиру № 27 за адресою:               

вул. Старокостянтинівське шосе, 32а  м. Шепетівка (жит. пл. – 36,0 кв.м), в якій проживає 

____, оскільки відпала потреба у використанні її як службового житла. Питання виключення 

вищезазначеної квартири з числа службового житла погодженого Комісією з контролю за 

забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 

приміщеннями (протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням 

військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями № 322 

від 21.07.2021). 

 1.6. Задовольнити клопотання ТВО начальника квартирно-експлуатаційного відділу  

м. Хмельницький та начальника Шепетівського гарнізону № 3438 від 31.08.2021 та 

виключити із числа службових трикімнатну квартиру № 16 за адресою:                                          

вул. Старокостянтинівське шосе, 32а  м. Шепетівка (жит. пл. – 42,0 кв.м), в якій проживає 

____, оскільки відпала потреба у використанні її як службового житла. Питання виключення 

вищезазначеної квартири з числа службового житла погодженого Комісією з контролю за 

забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 

приміщеннями (протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням 

військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями № 322 

від 21.07.2021). 

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

питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов'язків та начальника 

управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика. 

 

 

 

Міський голова                                           Віталій БУЗИЛЬ  

 

 

 

 

 


