
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

___ січня 2021 року                              м. Шепетівка                                                    № ____ 

 
Про житлові питання  
 

Відповідно до статей 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 46 Житлового кодексу Української 
РСР, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  пунктів 3, 4, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28 «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, «Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаних із захистом прав дитини», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 року, 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 Михиринського Олега Ігоровича – особу з інвалідністю ІІ групи 
внаслідок війни, який проживає за адресою: ____, склад сім’ї – 1 особа, зарахувати на 
облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання у 
виконавчому комітеті Шепетівської міської ради в загальну чергу за № 1272 згідно 
підпункту 6 частини 1 статті 34 Житлового кодексу Української РСР, підпункту 6 пункту 
13 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 
жилих приміщень в Українській РСР» та внести в список позачергового отримання житла 
з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ-ІІІ групи та прирівняних до них осіб за № 23 
згідно підпункту 5-1 пункту 46 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», пункту 18 частини 1 
статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

1.2. Задовольнити клопотання ___ заяву гр. Христенка Богдана Олександровича, 
_____, (місце проживання зареєстроване за адресою ____, на час навчання проживає в 
___) і  відповідно до статті 39 Житлового кодексу Української РСР, пункту 64 «Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаних із захистом прав 
дитини», зарахувати його на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов у 
виконавчому комітеті Шепетівської міської ради та внести в списки позачергового 
отримання житла за № 37, згідно статті 46 Житлового кодексу Української РСР, статті 33 
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», підпункту 3 пункту 46 
«Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР». 

1.3. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 
пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», зняти з обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Бачинську Ганну 



Йосипівну, 1916 р.н (померла – 18.02.1995), яка перебуває на обліку громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської 
ради з 19 вересня 1985 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.4. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 
пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», зняти з обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Петрушко Парасковію 
Львівну, 1918 р.н (померла – 20.04.1998), яка перебуває на обліку громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської 
ради з 19 вересня 1985 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.5. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 
пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», зняти з обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Сидоркіну Антоніну 
Лаврентіївну, 1919 р.н (померла – 29.11.1999), яка перебуває на обліку громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської 
ради з 19 вересня 1985 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.6. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 
пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», зняти з обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Ашпіза Михайла 
Моїсейовича, 1920 р.н (помер – 13.10.1991), який перебуває на обліку громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської 
ради з 19 вересня 1985 року, склад сім’ї - 6 осіб: він, дружина – гр. Ашпіз Сура Іхилівна, 
1923 р.н. (інформація Шепетівського районного відділу УДМС України в Хмельницькій 
області вих. № 6831.39-775/6831.39.1-20 від 25.11.2020, інформація відділу реєстрації 
місця проживання Шепетівської міської ради вих. № 5033 від 23.11.2020); донька – гр. 
Ломп Валентина Михайлівна, 1949 р.н. (інформація Шепетівського районного відділу 
УДМС України в Хмельницькій області вих. № 6831.39-782/6831.39.1-20 від 25.11.2020, 
інформація відділу реєстрації місця проживання Шепетівської міської ради вих. № 5036 
від 23.11.2020); зять – гр. Ломп Петро Якович, 1947 р.н. (інформація Шепетівського 
районного відділу УДМС України в Хмельницькій області вих. № 6831.39-788/6831.39.1-
20 від 25.11.2020, інформація відділу реєстрації місця проживання Шепетівської міської 
ради вих. № 5035 від 23.11.2020); онука – гр. Ломп Ірина Петрівна, 1970 р.н. (інформація 
Шепетівського районного відділу УДМС України в Хмельницькій області вих. № 6831.39-
786/6831.39.1-20 від 25.11.2020, інформація відділу реєстрації місця проживання 
Шепетівської міської ради вих. № 5037 від 23.11.2020); онука - гр. Ломп Мая Петрівна, 
1976 р.н. (інформація Шепетівського районного відділу УДМС України в Хмельницькій 
області вих. № 6831.39-784/6831.39.1-20 від 25.11.2020, інформація відділу реєстрації 
місця проживання Шепетівської міської ради вих. № 5038 від 23.11.2020). 

1.7. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 
пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», зняти з обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Крилач Ганну 
Афанасіївну, 1899 р.н (померла – 20.02.1997), яка перебуває на обліку громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської 
ради з 19 вересня 1985 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.8. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 
пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», зняти з обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Павлюк Ольгу Федорівну, 
1906 р.н (померла – 17.05.1994), яка перебуває на обліку громадян, що потребують 



поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 19 
вересня 1985 року, склад сім’ї - 4 особи: вона, онук – гр. Абдулаєв Олександр Юрійович, 
1954 р.н. (інформація Шепетівського районного відділу УДМС України в Хмельницькій 
області вих. № 6831.39-779/6831.39.1-20 від 25.11.2020, інформація відділу реєстрації 
місця проживання Шепетівської міської ради вих. № 5030 від 23.11.2020); дружина онука 
– гр. Абдулаєва Іраїда Миколаївна, 1959 р.н. (інформація Шепетівського районного 
відділу УДМС України в Хмельницькій області вих. № 6831.39-777/6831.39.1-20 від 
25.11.2020, інформація відділу реєстрації місця проживання Шепетівської міської ради 
вих. № 5029 від 23.11.2020); правнук – гр. Абдулаєв Микола Олександрович, 1978 р.н. 
(інформація Шепетівського районного відділу УДМС України в Хмельницькій області 
вих. № 6831.39-780/6831.39.1-20 від 25.11.2020, інформація відділу реєстрації місця 
проживання Шепетівської міської ради вих. № 5031 від 23.11.2020). 

1.9. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 
пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», зняти з обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Завадинець Олену 
Федорівну, 1913 р.н (померла – 22.11.1995), яка перебуває на обліку громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської 
ради з 17 жовтня 1985 року, склад сім’ї - 1 особа. 

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  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


