
П Р О Т О К О Л  № 41  

засідання громадської комісії з житлових 

питань  при  виконавчому комітеті міської ради          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

15 серпня 2022 року                                                   м. Вінниця 

  

Голова комісії   Форманюк М.В. − Заступник міського голови 

Заступник 

голови 

комісії 

 

Фурман Р.С. 

 

− 

 

Директор департаменту житлового 

господарства  

Секретар комісії  

 

Мазур Л.Д. − Головний спеціаліст відділу з обліку та 

розподілу житла департаменту житлового 

господарства міської ради 

Члени комісії:     

 Завіруха І.В. 

 

  

Кріпак О.М. 

 

 

Кириленко М.М.      

 

 

Мартьянов М.П.           

− 

 

 

− 

 

 

− 

 

 

− 

 

Начальник  відділу з обліку та розподілу житла 

департаменту житлового господарства міської 

ради 

Начальник відділу житлово-комунальних 

питань, транспорту, зв’язку департаменту 

правової політики та якості 

Перший заступник директора департаменту 

правової політики та якості  

міської ради 

Директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради 

 Францужан В.В. − Голова Вінницької обласної громадської 

організації «Вінницька обласна Спілка 

бездомних військовослужбовців запасу 

 Стефанкова С.В. − Заступник директора департаменту охорони 

здоров’я міської ради 

 Перебетюк А.М. − Голова спілки учасників бойових дій в 

Афганістані 

 Іващук А.Я. − Начальник відділу оперативного реагування 

«Цілодобова варта», депутат Вінницької міської 

ради 

 Щербань Ю.О. 

 

Сільніцький О.М.  

 

 

 

Смішний Р.В.   

 

 

Нагірняк Д.Б.                

− 

 

− 

 

 

 

− 

 

 

– 

Голова громадської організації «Ведені серцем» 

(за згодою) 

Заступник голови обласної організації                                                                                                                                      

профспілки працівників житлово-комунального 

господарства, місцевопрому та побутового 

обслуговування населення (за згодою) 

Голова Всеукраїнської Спілки учасників АТО 

«Побратими України» у Вінницькій області (за 

згодою) 

Начальник Комунального підприємства 

«Вінницьке бюро технічної інвентаризації» (за 

згодою) 
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Порядок денний: 

 

1. Розгляд заяв громадян, які надійшли до виконавчого комітету міської ради. 

 

Із заявами щодо поліпшення житлових умов до виконавчого комітету міської ради 

звернулися громадяни: 

 

1. ОСОБА_1, 1987 р.н.; 

2. ОСОБА_2, 1983 р.н. 

 

Комісія, розглянувши заяви і подані документи, на підставі ст.ст. 34, 45, 46 

Житлового Кодексу України та пунктів 13, 15, 18, 44, 46 «Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в 

Українській РСР» (далі Правила), затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 

грудня 1984 року № 470, пропонує виконавчому комітету міської ради взяти громадян 

на квартирний облік за місцем проживання: 

 

№

№  

п/п 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові, рік 

народження 

заявника 

Склад 

сім’ї 

Місце 

роботи, 

посада, 

стаж 

роботи 

З якого 

часу про-

живає та 

зареє-

стро-

ваний  

в місті 

Адреса, 

характеристика 

житлової 

площі, її 

відомча 

належність 

Підстава 

для 

взяття 

на облік 

Підстава 

для 

надання 

пільг 

Дата 

пода

ння 

заяви 

Примітка 

1.  ОСОБА_3, 

1987 р.н., 

ОСОБА_4, 

1991 р.н. - 

дружина, 

ОСОБА_5, 

2017 р.н. - 

син 

3 Департаме

нт 

стратегічн

их 

розслідува

нь 

Національ

ної поліції 

України 

2022 р.  ВІННИЦЯ, 

вул. Академіка 

Янгеля, 63 , 

корп. гур, 

гуртожиток, 

відомчий 

житловий 

фонд, кількість 

зареєстрованих

: 3   

прожива

ння в 

гуртожи

тках 

працівник 

поліції 

12.08

.2022 
Має право 

на 

першочерго

ве 

отримання 

житла 

2.  ОСОБА_6, 

1983 р.н., 

ОСОБА_7, 

1981 р.н. - 

дружина, 

ОСОБА_8, 

2003 р.н. - 

син, 

ОСОБА_9, 

2009 р.н. - 

дочка 

4 Департаме

нт 

соціальної 

та 

молодіжно

ї політики 

ОДА 

2000 р.  ВІННИЦЯ, 

вул. 

Олександра 

Довженка, 83 , 

кв. 57, 

Ізольована, 

приватний 

житловий 

фонд, кількість 

кімнат: 2  , 

житлова 

площа: 22.6 

кв.м., кількість 

зареєстрованих

: 5   

забезпеч

ення 

жилою 

площею 

нижче за 

встановл

ений 

рівень 

інваліди 

війни, 

учасники 

АТО 

15.08

.2022 
Має право 

на 

позачергове 

отримання 

житла 
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2. Комісія, розглянувши заяви та документи громадян, пропонує виконавчому 

комітету міської ради внести зміни до облікових справ: 

2.1.  ОСОБА_10, 1950 р.н., включити до її облікової справи ОСОБА_11, 1983 р.н., 

згідно з поданою заявою. 

 

3. Листом Гайсинського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Гайсинському районі Вінницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), який надійшов 

на адресу міської ради 04.08.2022 за вх. №01/23/42889, було повідомлено, що                                  

ОСОБА_12, 09.04.2002 р.н. -  померла. 

Комісія пропонує виконавчому комітету міської ради зняти з квартирного обліку 

померлу громадянку: 

3.1. ОСОБА_13, 09.04.2002 р.н. – дата смерті: 06.10.2021 року, складом сім’ї – 

1 особа, та виключити з списку на позачергове отримання житла. 

 

 

3. Комісія, розглянувши заяву і подані документи за участю заявника:                                                          

ОСОБА_14 (лист-запрошення надіслано 10.08.2022р.), на підставі ст. 34 Житлового 

Кодексу України та підпункту 8 пункту 13 «Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР», 

затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української 

республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, пропонує 

виконавчому комітету міської ради відмовити у зарахуванні на квартирний облік для 

поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті міської ради – ОСОБА_15, 

складом сім’ї 2 особи (ОСОБА_16, ОСОБА_17), у зв’язку з відсутністю на це законних 

підстав: 

 

До виконавчого комітету міської ради надійшла заява ОСОБА_18, 11.10.1955 р.н., 

який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченко, буд. 4, кв. 117 (разом із 

сім’єю з 2-х осіб: ОСОБА_19 та ОСОБА_20), з проханням зарахування його з 

дружиною на квартирний облік для поліпшення житлових умов при виконавчому 

комітеті міської ради, за категорією пільг: внутрішньо переміщена особа та особа з 

інвалідністю внаслідок війни 2 групи. 

Заявником поданий наступний пакет документів: 

- Заява з проханням зарахування його з дружиною на квартирний облік для 

поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті міської ради, за категорією 

пільг: внутрішньо переміщена особа та особа з інвалідністю внаслідок війни 2 групи; 

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_21; 

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи                                      

ОСОБА_22 від 05.04.2022 року №509-5000760479; 

- копія довідки з департаменту соціальної політики ВМР про внесення в ЄДАРП; 

- копія пенсійного посвідчення ОСОБА_23; 
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- копія посвідчення інваліда війни ІІ групи виданого ОСОБА_24 11.08.2008р.; 

- копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

у 1987 році (Категорія 1), виданого ОСОБА_25; 

- копія довідки МСЕК виданої ОСОБА_26 (ІІ група інвалідності; безстроково; 

причина інвалідності – захворювання пов’язане з виконанням обов’язків 

військової служби по ЛНА на ЧАЕС); 

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_27 та ОСОБА_28; 

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_29; 

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи                                      

ОСОБА_30 від 05.04.2022 року №509-5000751269; 

- копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

у 1987 році (Категорія 1), виданого ОСОБА_31 ; 

- копія пенсійного посвідчення ОСОБА_32. 

Відповідно до ст. 34 Житлового Кодексу України та підпункту 8 пункту 13 

«Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 

житлових приміщень в Українській РСР», затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок                                        

від 11 грудня 1984 року № 470, на квартирний облік громадян, за місцем проживання 

та які потребують поліпшення житлових умов беруться внутрішньо переміщені особи 

з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 10-14 частини другої 

ст. 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".  

Вищезгаданим законодавством визначено взяття на квартирний облік громадян, 

за місцем проживання та які потребують поліпшення житлових умов, осіб, які стали 

особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час Революції Гідності, під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії російської федерації та які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України. 

Тобто, для зарахування на квартирний облік для поліпшення житлових умов при 

виконавчому комітеті міської ради ОСОБА_33, 1955 р.н., разом із сім’єю з 2-х осіб 

(ОСОБА_34 та ОСОБА_35), відсутні законні підстави. 

 

 

 

Голова комісії              М. Форманюк    

 

Заступник голови  

комісії                Р. Фурман 

 

Секретар комісії              Л. Мазур 
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Члени комісії : 

 

І. Завіруха                                                                                  О. Кріпак  

   

М. Кириленко                                                                            О. Сільницький 

 

С. Стефанкова                                                                           А. Перебетюк 

 

Ю. Щербань                                                                              Д. Нагірняк                                                                                  

 

А. Іващук                                                                                   Р. Смішний 

                                                                                                   

В. Францужан                                                                           М. Мартьянов 


