
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від  29.01.2019 р. № 11  

м.Кам’янка 

 

Про зняття  з  квартирного 

обліку  
 

     Відповідно до ст. 40 Житлового кодексу України, Постанови Ради 

Міністрів Української РСР від 11.12.1984 р. № 470 «Про затвердження 

правил обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов і надання 

їм житлових приміщень в Українській РСР», взявши до уваги Постанову 

виконкому Черкаської обласної ради народних депутатів, Президіуму 

Черкаської обласної ради профсоюзів від 29.12.1984 р. № 396 «Про Правила 

обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, і надання їм 

житлових приміщень», - 

                             

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1.Зняти з квартирного обліку потребуючих поліпшення житлових умов 

громадян м. Кам’янка, як  таких, що мають рівень житлової площі більший 

ніж визначальний рівень потребуючих житлових умов, встановленого 

підпунктом першим пункта тринадцятого Постанови виконкому Черкаської 

обласної ради народних депутатів, Президіуму Черкаської обласної ради 

профсоюзів від 29.12.1984 р. № 396 «Про Правила обліку громадян, 

потребуючих поліпшення житлових умов, і надання їм житлових 

приміщень», внаслідок чого відпали підстави для надання  жилого 

приміщення: 

- Білокінь Галину Антонівну, 1956 р.н. – загальна черга; 

- Гвоздик Віталій Васильович, 1994 р.н. – першочергова черга; 

- Федоренко Олександра Миколайовича, 1986 р.н. – першочергова черга; 

2. Зняти з квартирного обліку потребуючих поліпшення житлових умов на 

підставі листа служби у справах дітей Кам’янської РДА від 28.11.2018 р. № 

06-02/583 осіб з числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, як  таких, що їхнє місце проживання невідоме, внаслідок чого 

відпали підстави для надання  жилого приміщення: 

- Магльованого Віктора Васильовича, 1994 р.н. – позачергова та соціальна 

черга; 



- Бикова Івана Івановича, 1991 р.н. – позачергова черга; 

3. Зняти з квартирного обліку потребуючих поліпшення житлових умов на 

підставі листа УСЗН Кам’янської РДА від 18.12.2018 р. № 01-27/811 

внутрішньо переміщену особу, як  таку, що переїхала на постійне місце 

проживання у м. Львів, внаслідок чого відпали підстави для надання  жилого 

приміщення: 

- Соломудру Наталію Олексіївну, 1965 р.н. – соціальна черга; 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                         В.І. Тірон 

 

 
 

 

 


