
                                                                                           

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19.08.2021р.                                          Стрий                                                    №271

Про зарахування на квартирний облік  
громадян, які потребують покращення 
житлових умов

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Стрийської міської ради  та  
заяву громадянки (…), про зарахування на квартирний облік, як дитини позбавленої 
батьківського піклування, та  зняття  з  квартирного  обліку  відповідно до “Правил 
обліку громадян…ˮ, керуючись п.7 п.п.“Б” ст.30 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україніˮ,   виконком міської ради вирішив : 

1. Взяти на квартирний облік (…) 2004  р. н., який проживає  в (…) (…) 
Стрийського району, складом  сім’ї  1 чол.  на загальну чергу під № 382  та на 
пільгову під № 307, як дитину, яка позбавлена батьківського піклування  згідно  
п. 13  пп. 7 “Правил  обліку  громадян...   

2. Взяти на квартирний облік (…) 1980 р. н., який проживає в м.Стрий (…), (…), 
складом сім’ї 1 чол. на загальну чергу під № 383 та на пільгову під №308, як 
інваліда війни ІІ групи згідно  п. 13  пп. 7 “Правил  обліку  громадян...   
 

3.  Зняти  з  квартирного  обліку (…)  складом  сім’ї  1  чол.,  як дитину 
позбавленої батьківського піклування  згідно  клопотання  Служби у справах 
дітей Стрийської міської ради та розпорядження голови Стрийської міської 
ради  Львівської області  від  29. 06. 2021 р. №133  яка  перебувала  на  
квартирному  обліку  згідно  рішення  МВК № 41  від  19. 04. 2018 р. на  
загальній  черзі  та  на  пільговій , як  дитина позбавлена батьківського 
піклування, із зняттям з квартирного обліку.  

4. Зняти з квартирного обліку (…) складом сім’ї 1 чол.,  як дитину позбавленої 
батьківського піклування  згідно  клопотання Служби у справах дітей 



Стрийської міської ради та розпорядження голови Стрийської міської ради  
Львівської області  від  29. 06. 2021 р. №132  яка  перебувала  на  квартирному  
обліку  згідно  рішення  МВК № 207  від  22. 08. 2018 р. на  загальній  черзі  та  
на  пільговій , як  дитина позбавлена батьківського піклування, із зняттям з 
квартирного обліку.    

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського         
голови    М. Журавчака.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


