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УКРАЇНА
 ВОЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   Р І Ш Е Н Н Я

  26.02.2015  р.  №    015                                                     смт. Воловець                          

Про затвердження списків громадян,     
які перебувають на квартирному обліку

                     Керуючись п.2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, п. 25,26 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлової площі ”, вивчивши справи громадян , які взяті на квартирний облік, виконком селищної ради вирішив:

1. Затвердити список громадян при виконкомі селищної ради, які взяті в загальну чергу на квартирний облік для одержання житла, а також поліпшення житлових умов (список  № 1 додається).

2. Затвердити список громадян при виконкомі селищної ради, які взяті на квартирний облік для одержання квартир комунального житлового фонду, які користуються правом позачергового одержання житла  (список № 2  додається).

3. Затвердити список громадян при виконкомі селищної ради взятих на квартирний облік для одержання житла комунального житлового фонду, які користуються правом першочергового одержання житла (список № 3 додається).

4. Зняти з квартирного обліку:
4.1. Теслевич Марію Василівну (загальна черга) - покращення житлових умов;  
4.2.Чекета  Любов Іванівна (загальна  черга)  - покращення житлових умов;  
4.3. Беца Тетяна Миколаївна (загальна черга) - покращення житлових умов;
4.4.Німець Іван Іванович (загальна черга) – виїзд на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
4.5. Чекан Ганна Миколаївна(загальна черга) - покращення житлових умов;
4.6.Грига Ганна Василівна (загальна черга) - покращення житлових умов;
4.7. Годованець Віктор Андрійович (загальна черга) - покращення житлових умов;
4.8. Ірчак Іван Іванович  (загальна черга) - покращення житлових умов;
4.9.Лях Анатолій Іванович (загальна черга) - покращення житлових умов;


4.10.Клепар Івана Михайловича (позачергова черга) - покращення житлових умов;
4.11.Гуйван Марія Іванівна (позачергова черга) – припинення трудових відносин з підпримством, установою, організацією   особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством;
4.12. Щербанич Володимир Михайлович (позачергова черга) - виїзд на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради Карпишинець О.М.


Селищний голова                                                                В.В.Панасович


































Додаток № 1 
до рішення № 015 від 26.02.2015р.






Список громадян при виконкомі селищної ради, які взяті в загальну чергу на квартирний облік для одержання житла, а також поліпшення житлових умов

 
1.Завадяк Любов Михайлівна
2.Ореняк Ганна Іванівна
3.Созанський Павло Юрійович
4.Бляшин Світлана Федорівна
5.Канайло Михайло Васильович
6. Худан Михайло Михайлович
7.Брунцвик Михайло Юрійович
8.Лакатош Марія Павлівна
9.Годзінець Марія Михайлівна
10. Щубер Віктор Васильович


Секретар виконкому                       О.М.Карпишинець
 



















Додаток № 2 
до рішення № 015 від 26.02.2015р.








Список громадян при виконкомі селищної ради, які взяті на квартирний облік для одержання квартир комунального житлового фонду, які користуються правом позачергового одержання житла


 
1.Фічоряк Данута Здиславівна
2.Ряшко Іван Михайлович
3.Нілабович Микола Павлович
4. Митровцій Василь Васильович
5. Поп Федір Васильович
6. Митровцій Артур Васильович
7.Гога Зінаїда Йосипівна
8.Митрович Віктор Вікторович
9. Поп Анатолій Васильович
10. Домбровський Ростислав Федорович




Секретар виконкому                                   О.М.Карпишинець










Додаток № 3 
до рішення № 015від 26.02.2015р.



Список громадян при виконкомі селищної ради взятих на квартирний облік для одержання житла комунального житлового фонду, які користуються правом першочергового одержання житла



	 Мадяр Сергій Васильович




Секретар виконкому                       О.М.Карпишинець




 

