
                                                                                           

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА  СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

         23   грудня 2020 р.                                      Стрий                                     №18

Про зарахування на квартирний облік та
зняття з квартирного обліку громадян, 
які потребують покращення житлових умов

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей виконавчого комітету 
Стрийської міської ради про   зняття з квартирного обліку осіб з числа дітей- сиріт , а 
також клопотання про взяття на квартирний облік дитини позбавленої батьківського 
клопотання, клопотання Стрийського УПСЗН про зняття з квартирного обліку 
учасників бойових дій, відповідно до “Правил обліку громадян…ˮ, та беручи до уваги  
договір купівлі- продажу квартири, керуючись п.7 п.п.“Б” ст.30 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україніˮ,   виконком міської ради вирішив : 

1. Зняти з квартирного обліку Ламааффар Сану Мустафівну  26.05.2001 р.н., 
особу з числа дітей-сиріт, у зв’язку із придбанням їй квартири за адресою 
м.Стрий вул. Грабця,7а кв.15, яка перебувала на квартирному обліку згідно 
рішення МВК №322 від 20.12.2017р. на загальній черзі під №1545  і на 
пільговій під №838,  як дитина-сирота.

2.  Зняти з квартирного обліку Вінпетр Софію Юріївну 24.05.2000р.н., особу з 
числа дітей-сиріт, у зв’язку із придбанням їй квартири за адресою м.Стрий вул. 
Харкова 4 кв.31, яка перебувала на квартирному обліку згідно рішення МВК 
№322 від 20.12.2017р. на загальній черзі під №1546  і на пільговій під №839,  як 
дитина -сирота.

3. Зняти з квартирного обліку Малого Івана Анатолійовича, складом сім’ї – 4  
чол., учасника бойових дій, згідно клопотання Управління Праці та 
Соціального захисту населення  від 01.12.2020р. № 1198, який перебував на 
квартирному обліку згідно рішення МВК №130 від 29.05.2017р. на загальній 
черзі під №1525  і на пільговій під №819,  як учасник бойових дій (АТО).

4. Зняти з квартирного обліку Усіка Руслана Вікторвича, складом сім’ї – 2  чол., 
учасника бойових дій, згідно клопотання Управління Праці та Соціального 
захисту населення  від 19.11.2020р. № 1143, який перебував на квартирному 



обліку згідно рішення МВК №152 від 26.06.2019р. на загальній черзі під №1587  
і на пільговій під №886,  як учасник бойових дій (АТО).

5. Взяти на квартирний облік Черьомухіна Ярослава  Мирославовича 22.06.2004 
р.н., який проживає м.Стрий  вул. Добрівлянська 3 кв.1,  на загальну чергу під 
№1591 та на пільгову під №891, як дитину, позбавлену батьківського 
піклування.

          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського    
голови   І. Стецика.

Перший заступник міського голови                                     М. Дмитришин        


