
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

14.07.2021                                 Мукачево                                                 № 253  
        
Про внесення змін до деяких рішень виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради 
 

З метою дотримання вимог чинного законодавства України,  відповідно 
до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа” від 16.12.2020р, №1095-ІХ, ст.ст. 39,46 
Житлового Кодексу Української РСР,  п. 46 Правил   обліку   громадян,   які   
потребують    поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
Українській РСР, що затверджені Постановою Ради Міністрів Української РСР і 
Української республіканської ради професійних спілок  від 11.12.1984р. № 470, 
керуючись п.п.1,2 п.”а” ст. 30, ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування  в  Україні”,  виконавчий   комітет  Мукачівської   міської   ради  
в и р і ш и в: 

 
 1. Внести зміни до наступних рішень виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради, а саме: 
 
1.1. Словосполучення “Взяти на квартирний облік та включити в загальний 
список черговості ... “ замінити на словосполучення наступного змісту “Взяти 
на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий списки 
черговості...” : 
 
 1.1.1. В  пп.3 п. 2 рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
від 24.12.2013 року № 246 “Про укладення договорів житлового найму, взяття 
на квартирний облік та надання житла” відносно взяття на квартирний облік 
Горват Владислава Васильовича 
 
 1.1.2. В  пп.9 п. 2 рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
від 29.04.2014 року № 57 “Про укладення договорів житлового найму, взяття на 
квартирний облік та зняття з кооперативного обліку” відносно взяття на 
квартирний облік Аміт Лейли Андріївни 
  



 1.1.3. В  пп.2 п. 2 рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
від 27.05.2014року № 86 “Про укладення договорів житлового найму, взяття на 
квартирний облік та зняття з кооперативного обліку” відносно взяття на 
квартирний облік Круліковського Іллю Олександровича 
 
 1.1.4. В пп.5 п. 2 рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
від 27.08.2014 року № 150 “Про укладення договорів житлового найму, взяття 
на квартирний облік, зняття з квартирного обліку” відносно взяття на 
квартирний облік Стец Олександра Олександровича 
 
 1.1.5. В  пп.6  п. 2 рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 27.08.2014 року № 150 “ Про укладення договорів житлового найму, 
взяття на квартирний облік, зняття з квартирного обліку” відносно взяття на 
квартирний облік  Стец  Владислави Олександрівни 
 
 1.1.6. В пп.4 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
від 28.07.2015року № 208 “Про укладення договорів житлового найму, взяття на 
квартирний облік, зняття з кооперативного обліку” відносно взяття на 
квартирний облік   Йовбак Івана Миколайовича 
 
 1.1.7. В  пп.2 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 26.08.2015  року № 249 “Про укладення договорів житлового найму, 
взяття на квартирний облік та надання житла” відносно взяття на квартирний 
облік   Аміт Артура Андрійовича 
 
 1.1.8. В пп.4 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
від 23.08.2016  року № 223 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік громадян, які потребують 
покращення житлових умов та внесення змін в квартирно-облікову справу” 
відносно взяття на квартирний облік  Болдіжар Валерії Павлівни 
 
 1.1.9. В пп.2.1 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 22.10.2019  року № 288 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік  та зняття з квартирного обліку” 
відносно взяття на квартирний облік Маєвського Євгена Васильовича 
 
 1.1.10. В пп.2.2 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 22.10.2019 року № 288 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік  та зняття з квартирного обліку” 
відносно взяття на квартирний облік Віраг Йосипа Івановича 
 
 1.1.11. В пп.2.3 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 22.10.2019  року № 288 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік  та зняття з квартирного обліку” 
відносно взяття на квартирний облік Коцавер Ростислава Ростиславовича 



 
 1.1.12. В пп. 2.4 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 22.10.2019  року № 288 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік  та зняття з квартирного обліку” 
відносно взяття на квартирний облік Гасинець Вадима Миколайовича 
  
 1.1.13. В пп.2.5 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 22.10.2019 року № 288 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік  та зняття з квартирного обліку” 
відносно взяття на квартирний облік Ковтун Василя Миколайовича 
 
 1.1.14. В пп.2.6 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 22.10.2019  року № 288 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік  та зняття з квартирного обліку” 
відносно взяття на квартирний облік Турчина Олександри Ернестівни  
 
 1.1.15. В пп.2.4  п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік” відносно взяття на квартирний 
облік Годас Еріка Юрійовича 
 
 1.1.16. В пп.2.5  п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік”відносно взяття на квартирний 
облік Віраг Івана Івановича 
 
 1.1.17. В пп.2.6  п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік”відносно взяття на квартирний 
облік Поляк Ігоря Ігоровича 
 
 1.1.18. В пп.2.7 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік” відносно взяття на квартирний 
облік Годьмаш Андрія Ігоровича 
 
 1.1.19. В пп.2.8 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік”відносно взяття на квартирний 
облік Касинець Едуарда Олександровича 
 
 1.1.20. В пп.2.9 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік”відносно взяття на квартирний 
облік Галенко Валентина Робертовича 



 
 1.1.21. В пп.2.10 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік” відносно взяття на квартирний 
облік Стецикевич Владислава Васильовича 
 
 1.1.22. В пп.2.11 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік” відносно взяття на квартирний 
облік Стецикевич Антона Васильовича 
 
 1.1.23. В пп.2.12 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік” відносно взяття на квартирний 
облік Беркі Крістіна Олександрівна 
 
 1.1.24. В пп.2.16  п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 12.11.2019 року № 312 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та взяття на квартирний облік”відносно взяття на квартирний 
облік Йовбак Анастасії Миколаївни 
 
 1.1.25. В пп.2.1 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 10.12.2019 року № 401 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік, відмову у взятті на квартирний 
облік та внесення змін в квартирно-облікову справу” відносно взяття на 
квартирний облік Фогель Євгенії Євгеніївни 
 
 1.1.26. В пп.2.1 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 17.03.2020 року № 114  “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму, взяття на квартирний облік, внесення змін в квартирно-
облікову справу, зняття з квартирного обліку та затвердження списків 
черговості” відносно взяття на квартирний облік Грицишин Олександра  
Васильовича 
 
 1.1.27. В пп.2.2 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 17.03.2020 року № 114 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму, взяття на квартирний облік, внесення змін в квартирно-
облікову справу, зняття з квартирного обліку та затвердження списків 
черговості” відносно взяття на квартирний облік Кость Олександра 
Володимировича 
 
 1.1.28. В пп.2.5 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 21.07.2020 року № 272 “Про надання дозволу на укладення договорів 



житлового найму, взяття на квартирний облік, зняття з квартирного обліку ”  
відносно взяття на квартирний облік Бургер Йозефа Йосиповича 
 
 11.29. В пп.2.1 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 18.08.2020 року № 307 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму, взяття на квартирний облік та внесення змін в квартирно-
облікову справу”  відносно взяття на квартирний облік Ковтун Олександра 
Миколайовича 
 
 1.1.30. В пп.2.2 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 06.10.2020 року № 393 “Про надання дозволу на укладення договорів 
житлового найму та зняття з квартирного обліку” відносно взяття на 
квартирний облік Йовбак Максима Миколайовича 
 
 1.1.31. В пп.2.1 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 15.12.2020 року № 499 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік та  внесення змін в квартирно-
облікову справу” відносно взяття на квартирний облік Богдан Дмитра 
Васильовича 
 
 1.1.32. В пп.2.3 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 15.12.2020 року № 499 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік та  внесення змін в квартирно-
облікову справу”  відносно взяття на квартирний облік Човбан Мирослава 
Мирославовича 
 
 1.1.33. В пп.2.4 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 15.12.2020 року № 499 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік та  внесення змін в квартирно-
облікову справу” відносно взяття на квартирний облік Човбан Андріяна 
Мирославовича 
 
 1.1.34. В пп.2.1 п. 2  рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  від 23.03.2021 року № 108 “Про надання дозволу на укладення договору 
житлового найму, взяття на квартирний облік, надання житла та видачу ордера” 
відносно взяття на квартирний облік Целінко Івана Івановича 
 
2. В іншій частині  зазначені  рішення виконавчого комітету  Мукачівської 
міської ради  залишити без змін. 
 
 3. Абзац 2 пп.1 п. 3 рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 22.08.2017 року № 250 “Про надання дозволів на укладення договорів 
житлового найму та  взяття на квартирний облік громадян, які потребують 
покращення житлових умов” відносно внесення змін в квартирно-облікову 
справу доповнити словосполученням наступного змісту «Включити Гарагонич 



К.В. в позачерговий список черговості, як дитину позбавлену батьківського 
піклування». 
 3.1. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 22.08.2017 року № 250 “Про надання дозволів на укладення договорів 
житлового найму та  взяття на квартирний облік громадян, які потребують 
покращення житлових умов” залишити без змін. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради  А.Блінова. 
 
 
В.о. міського голови                    Е.БАРЧІЙ 
 
 
                
 


