
РІШЕННЯ
виконавчого комітету Музиківської сільської ради

Від 29 серпня 2019 року                                                                        №

Про постановку на позачерговий квартирний облік 
 

Розглянувши заяву громадянина Шпилєвого Олександра Сергійовича про  
постановку на квартирний облік від 07.08.2019 року № б/н, Протокол житлової комісії при 
виконавчому комітеті Музиківської сільської ради № ___ від ___.08.2019 року, керуючись 
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальному захисту», ст. 34, ст. 
39, ст. 43, ст. 46  Житлового кодексу України, постановою ради Міністрів Української РСР 
і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про 
затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:
Відповідно до  п. 18 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» інвалідам війни та прирівняним до них особам (стаття 7) 
надаються такі пільги: позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у 
розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій

Згідно п.13 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській PCP», затверджених Постановою Ради 
Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 
11 грудня 1984 року № 470, на квартирний облік беруться громадяни, які потребують 
поліпшення житлових умов. Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються 
громадяни, в тому числі які  хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у 
зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі  або  в одній кімнаті   з   
членами   своєї   сім'ї.   Перелік  зазначених захворювань затверджується Міністерством 
охорони здоров'я УРСР  за погодженням з   Українською   республіканською  радою  
професійних спілок. Порядок  видачі  медичних  висновків   зазначеним   хворим 
встановлюється Міністерством охорони здоров'я УРСР. 

Відповідно до п.п.1.3. п.2  Положення про житлову комісію при виконавчому 
комітеті Музиківської сільської ради, затвердженої  рішенням сесії сільської ради № 69 
від 3 березня 2017 року «2. Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік: 1.3. 
Наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних 
захворювань затверджених наказом МОЗ УРСР від 08.02.85р. № 52), у зв'язку з чим особа 
не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї.». 

 Поставити на позачерговий квартирний облік Шпилєвого Олександра 
Сергійовича, який має статус інваліда війни 3 групи, потребує поліпшення житлових умов 
внаслідок наявності хвороби, у зв'язку з чим не може проживати в комунальній квартирі  
або  в одній кімнаті з членами своєї сім'ї.   

Сільський голова Лейбзон С.Н.




