
  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

19 січня 2023 року                                м. Шепетівка                                                                 № 11 

 

Про житлові питання  

 

 Відповідно до статей 37, 38, 40, 41, 46 Житлового кодексу України, Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пунктів 19, 25, 26, 28, 33, 46 

"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, постанови виконкому Хмельницької обласної ради 

народних депутатів та президії облпрофради № 8 від 02.01.1985 "Про порядок обліку 

громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, і надання їм жилої площі в 

Хмельницькій області", 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 заяву гр. ОСОБА_1 та у зв'язку із набуттям статусу особи з 

інвалідністю І групи  внести зміни в облікову справу по квартирному обліку, включити його 

у список позачергового одержання житла з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи 

та прирівняних до них осіб за № 3.  

 1.2. Задовольнити клопотання начальника ВП "Шепетівська дистанція колії" № 6 від 

03.01.2023 та затвердити списки працівників ВП "Шепетівська дистанція колії", які станом 

на 01.01.2023 перебувають на обліку, потребуючих поліпшення житлових умов (квартирний 

облік) за місцем роботи (списки додаються): 

          - загальна черга – 18 осіб; 

          - список першочергового одержання житла – 6 осіб. 

  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. ОСОБА_2, ДАТА НАРОДЖЕННЯ_1 р.н,  

(померла – 29.01.2000, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1340/23.21-36 від 

25.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 16 жовтня 1986 року, склад сім’ї - 3 особи. 

 1.4. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 1 частини 2 статті 40 Житлового кодексу України, підпунктом 1 пункту 26 "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              

гр. ОСОБА_3, ДАТА НАРОДЖЕННЯ_2 р.н, (перебуває на обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 18 грудня 

1986 року, склад сім’ї - 4 особи), у зв’язку із поліпшенням житлових умов, внаслідок якого 

відпали підстави для надання іншого жилого приміщення (забезпечена житловою площею на 

праві власності у розмірі - 27,4 м
2
, що становить більший розмір рівня середньої 

забезпеченості громадян жилою площею в Хмельницькій області (рівень середньої 

забезпеченості громадян жилою площею в Хмельницькій області становить 8 м
2

 на одну 



особу) та, яка є більшою ніж та, що визначена для зарахування громадян на квартирний облік 

(менше 6,5 м
2
)).  

 1.5. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 1 частини 2 статті 40 Житлового кодексу України, підпунктом 1 пункту 26 "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              

гр. ОСОБА_4, ДАТА НАРОДЖЕННЯ_3 р.н, (перебуває на обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 18 грудня 

1986 року, склад сім’ї - 3 особи), у зв’язку із поліпшенням житлових умов, внаслідок якого 

відпали підстави для надання іншого жилого приміщення (забезпечена житловою площею на 

праві власності у розмірі - 13,25 м
2
, що становить більший розмір рівня середньої 

забезпеченості громадян жилою площею в Хмельницькій області (рівень середньої 

забезпеченості громадян жилою площею в Хмельницькій області становить 8 м
2

 на одну 

особу) та, яка є більшою ніж та, що визначена для зарахування громадян на квартирний облік 

(менше 6,5 м
2
)). 

  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             (підпис)                                       Віталій БУЗИЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


