
  
                                                       У К Р А Ї Н А 
                                        ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
                                      МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 
                                                        РІШЕННЯ 
                                          
                 2021         Мукачево                                             №______    
 
Про внесення змін в квартирно-облікові справи та зняття з квартирного 
обліку  
 

Розглянувши заяви громадян, листи організацій та установ, у 
відповідності до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань № 
10 від 19.08.2021 року, ст.ст.38, 40 Житлового Кодексу Української РСР, п. 23-26 
Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР, що затверджені Постановою Ради 
Міністрів УРСР і Укрпрофради 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 в квартирно — облікову справу та списки черговості:   
 
 1.1. Внести зміни в квартирно-облікову справу ***, який перебуває на 
квартирному обліку з 12.11.2019 року в загальному та першочерговому списках 
черговості з 12.11.2019 року, як учасник бойових дій - та включити його в 
позачерговий список черговості, в зв’язку із поновленням статусу особи з 
інвалідністю внаслідок війни ІІ групи та пільги на отримання грошової 
компенсації для придбання житла. 

Підстава: довідка МСЕК від 13.07.2021 № 380479; 
                 посвідчення особи з інвалідністю 2 групи внаслідок війни,  
                 № 002699 від 03.08.2021р. 
 

2. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 17.08.2021р. № 294 “Про надання дозволів на укладення договорів 
житлового найму, взяття на квартирний облік, зняття з квартирного обліку 
та надання житла” 
 
 2.1. В пп.2.11. п.2  словосполучення “зареєстровану в с. Польова, ромське 
поселення...” замінити на словосполучення наступного змісту “зареєстровану в 
с. *****, вулиця Польова, ромське поселення...”, відносно взяття на соціальний 
квартирний облік ***** **** ****. 



 2.2. В пп.5.1. п.5 словосполучення “*****Ольгу Романівну,..” замінити на 
словосполучення  наступного змісту “***** Олену Романівну,..” 
 
3. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості: 
 
 3.1. ***, особу з числа дітей - сиріт, яка перебуває на квартирному обліку з 
26.05.2015 року в загальному та позачерговому списках черговості - зняти з 
обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із придбанням 
однокімнатної квартири житловою площею 19,80 кв.м., загальною площею 
32,50 кв.м. в місті Мукачево по вулиці ***, будинок * квартира № ***, за 
рахунок субвенцій з державного бюджету виділених для придбання житла для 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.  
       Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України № 877 від 15.11.2017р. (в 

редакції постанові КМУ № 515 від 01.06.2020р.) про  
затвердження “Порядку та умов надання у 2020 році субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”; 

                         - договір купівлі-продажу квартири від 26.07.2021р. 
               - лист управління соціального захисту населення № 1364/01-19 

         від 26.07.2021р. 
 
3.2. ***, особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування, який 

перебуває на квартирному обліку з 25.11.2014 року в загальному списку 
черговості - зняти з обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 
придбанням двох кімнатної квартири житловою площею  31,00 кв.м., загальною 
площею 47,30 кв.м. в місті Мукачево по вулиці ***, будинок ** квартира № *, за 
рахунок субвенцій з державного бюджету виділених для придбання житла для 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського  піклування та осіб з їх числа. 
       Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України № 877 від 15.11.2017р. (в 

редакції постанові КМУ № 515 від 01.06.2020р.) про  
затвердження “Порядку та умов надання у 2020 році субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”; 

               - договір купівлі-продажу квартири від 27.07.2021р. 
               - лист управління соціального захисту населення № 1364/01-19 

         від 06.08.2021р. 
 
3.3. ***, особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування, який 

перебуває на квартирному обліку з 28.07.2015 року в загальному списку 



черговості - зняти з обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 
придбанням однокімнатної квартири житловою площею 17,00 кв.м., загальною 
площею 37,20 кв.м. в м. Мукачево по вулиці ***, будинок *, квартира №*, за 
рахунок субвенцій з державного бюджету виділених для придбання житла для 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського  піклування та осіб з їх числа.. 
       Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України № 877 від 15.11.2017р. (в 

редакції постанові КМУ № 515 від 01.06.2020р.) про  
затвердження “Порядку та умов надання у 2020 році субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”; 

               - договір купівлі-продажу квартири від 15.07.2021р. 
               - лист управління соціального захисту населення № 1364/01-19 

         від 15.07.2021р. 
 

3.4. ***, особу з числа дітей - сиріт, який перебуває на квартирному обліку 
з 29.04.2014 року в загальному та позачерговому  списках черговості - зняти з 
обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із придбанням 
однокімнатної квартири житловою площею 17,30 кв.м., загальною площею 
33,90 кв.м. в місті Мукачево по вулиці ***, будинок *, квартира №*, за рахунок 
субвенцій з державного бюджету виділених для придбання житла для дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 
       Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України № 877 від 15.11.2017р. (в 

редакції постанові КМУ № 515 від 01.06.2020р.) про  
затвердження “Порядку та умов надання у 2020 році субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”; 

        - договір купівлі-продажу квартири від 20.07.2021р.; 
                - лист управління соціального захисту населення № 1260/01-19 

          від 21.07.2021р. 
 
3.5. ***, особу з числа дітей - сиріт, який перебуває на квартирному обліку 

з 28.10.2014 року в загальному та позачерговому списках черговості - зняти з 
обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із придбанням 
однокімнатної квартири житловою площею 19,20 кв.м., загальною площею 
38,80 кв.м. в с. **** по вулиці ***, будинок *, квартира №*, ***** району **** 
області за рахунок субвенцій з державного бюджету виділених для придбання 
житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 
числа. 



       Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України № 877 від 15.11.2017р. (в 
редакції постанові КМУ № 515 від 01.06.2020р.) про  
затвердження “Порядку та умов надання у 2020 році субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”; 

        - договір купівлі-продажу квартири від 29.07.2021р.; 
                - лист управління соціального захисту населення № 1341/01-19 

          від 03.08.2021р.  
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови  з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради                  
Е. Барчія. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 


