УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
28. 01. 2019 р.

м.Стрий

№ 16

Про взяття на квартирнийоблікгромадян,
якіпотребуютьпокращенняжитлових умов
Розглянувши заяви громадян і подані ними документи про зарахування на
квартирнийоблік для покращенняжитлових умов, відповідно до "Правил
облікугромадян…", керуючись п.7 п.п."Б" ст.30 Закон України "Про
місцевесамоврядування в Україні", виконкомміської ради вирішив :
1. Взяти на квартирний облік для покращення житлових умов громадян :
1.1 (…), пенсіонер, яка зареєстрована м. Стрий, вул. (…) (2 кім. – 28,9 кв.м.,
наданій житловій площі зареєстровано 4 чол.), складом сім’ї 1 чол. , на
загальну чергу під № 1574 і на пільгову під № 867, як члена сім’ї матері
учасника бойових дій (АТО) (…), згідно п.44 п.п.3 "Правил обліку
громадян…" та Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх
соціального захисту".
1.2 (…) , капітанаполіції ,якийпроживає м. Стрий , (…) ( 4 кім. – 39,64 кв.м.,
)складом сім’ї 6 чол. , на загальнучергупід № 1575 і на пільговупід № 868,
як багатодітнусім’ю,,згідно п.44 п.п.11 "Правил облікугромадян…" та ст. 22
Закону України «Про поліцію».
1.3 (…) ,працівника Стрийського ВП ГУНП у Львівській обл., яка проживає
м. Стрий, вул. (…), складом сім’ї 3 чол., на загальну чергу під № 1575 і на
пільгову під № 869, як працівника поліції, згідно п.44 п.п.6 "Правил обліку
громадян…" ,ст. 22 Закону України «Про поліцію».
1.4 (…) ,працівника Стрийського ВП ГУНП у Львівській обл., який
проживає м. Стрий, вул. (…), складом сім’ї 4 чол., на загальну чергу під №
1576 і на пільгову під № 870, як працівника поліції, згідно п.44 п.п.6
"Правил обліку громадян…" ,ст. 22 Закону України «Про поліцію».
2. Зняти із квартирного обліку гр. (…), який проживає
м. Стрий, вул.
Коновальця, 10/6, і перебував на квартобліку при Стрийському міськвиконкомі
від 19.02.2018 р. у відповідності до листа Стрийського міського центру
соціальних служб для сім’ї’, дітей, та молоді Стрийського міськвиконкому від
28.12.2018р. № 308.
2. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на
заступника
міськогоголови І. Стецика.
Перший заступник міського голови

Роман Маланій

