
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я №9 

 

Про затвердження протоколу №8  від  22 листопада  2021 року засідання 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

Арцизької міської ради 

 

 Керуючись підпунктом 12 пункту «б» частини 1 статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 5 

частини першої статті 15, пунктів 1,2 частини першої статті 34, частини 

першої статті 36, абзацу 1 частини першої статті 39 Житлового кодексу 

України, засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Арцизької міської ради, виконавчий комітет Арцизької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол  №8 від 22 листопада 2021 року засідання 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Арцизької 

міської ради. 

2. Направити заявникам письмову  відповідь  з  повідомленням 

щодо дати  взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов,  виду  і  номера  черги. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт рішення підготовлений  

заступником міського голови 

Оксаною СТОЯНОВОЮ 

 

 



ПРОТОКОЛ № 8 

засідання громадської комісії з житлових питань  

при виконавчому комітеті Арцизької міської ради 

 

«22» листопада  2021 року        м. Арциз 

 

Присутні: 

Стоянова О.П. – заступник міського голови, голова комісії; 

Горяйнов В.М. - начальник відділу капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та 

благоустрою – заступник голови;  

Делі-Стоянова А.Ю. – головний спеціаліст юридичного відділу, секретар 

комісії;  

Стоянова Л.І. - адміністратор відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Арцизької міської ради; 

Дімова С.П. - начальник відділу культури та туризму Арцизької міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розгляд заяви щодо взяття на квартирний облік Мунтяна Максима 

Євгеновича, 25.12.2003 р.н.; 

2. Про розгляд заяви щодо взяття на квартирний облік Гуцан Алли 

Олександрівни, 09.11.2005 р.н.; 

3. Про розгляд заяви щодо взяття на квартирний облік Казакова Вадима 

Олексійовича, 25.10.2003 р.н.; 

4. Про розгляд заяви щодо взяття на квартирний облік Пеліван Анастасії 

Вікторівни, 19.10.2004 р.н.; 

5. Про розгляд заяви щодо взяття на квартирний облік Бурлю Віктора 

Васильовича, 17.10.1961 р.н. 

 

За порядок денний голосували одноголосно. 

 

1. Слухали Стоянову О.П., голову комісії, про розгляд заяви                             

в.о. директора Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Ізмаїльське вище професійне училище» Костусєвої Наталії Петрівни щодо 

взяття Мунтян Максима Євгеновича на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. Голова комісії Стоянова О.П. повідомила, що 

заявницею подано повний пакет документів задля взяття Мунтян М.Є.  на 

квартирний облік. Мунтян Максим Євгенович, 25 грудня 2003 року 



народження, має статус дитини-сироти, а тому, відповідно до ст. 46 

Житлового кодексу України має право на отримання житла в позачерговому 

порядку. 

 

Постановили: 

1. Мунтяна Максима Євгеновича, 25 грудня 2003 року народження, 

взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов складом 

сім’ї 1 особа, у позачерговому порядку. 

«За» - 5 

«Проти» - немає 

«Утримались» - немає 

 

2. Слухали Стоянову О.П., голову комісії, про розгляд заяви Гуцан 

Юрія Михайловича, який є піклувальником Гуцан Алли Олександрівни,              

09.11.2005 р.н., щодо взяття останньої на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. Голова комісії Стоянова О.П. повідомила, що 

заявником подано повний пакет документів задля взяття Гуцан А.О. на 

квартирний облік. Гуцан Алла Олександрівна, 09 листопада 2005 року 

народження, має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, а 

тому, відповідно до ст. 46 Житлового кодексу України має право на 

отримання житла в позачерговому порядку. 

 

Постановили: 

1. Гуцан Аллу Олександрівну, 09 листопада 2005 року народження, 

взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов складом 

сім’ї 1 особа, у позачерговому порядку. 

«За» - 5 

«Проти» - немає 

«Утримались» - немає 

 

3. Слухали Стоянову О.П., голову комісії, про розгляд заяви 

Казакова Вадима Олексійовича, 25.10.2003 р.н., щодо взяття його на облік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Голова комісії 

Стоянова О.П. повідомила, що заявником  подано повний пакет документів 

задля взяття його на квартирний облік. Казаков Вадим Олексійович, 25 

жовтня 2003 року народження, відноситься до осіб з числа дітей-сиріт, а 

тому, відповідно до ст. 46 Житлового кодексу України має право на 

отримання житла в позачерговому порядку. 

 

Постановили: 



1. Казакова Вадима Олексійовича, 25 жовтня 2003 року 

народження, взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов складом сім’ї 1 особа, у позачерговому порядку. 

«За» - 5 

«Проти» - немає 

«Утримались» - немає 

 

4. Слухали Стоянову О.П., голову комісії, про розгляд заяви Пеліван 

Надії Федорівни, яка є піклувальником Пеліван Анастасії Вікторівни,              

19.10.2004 р.н., щодо взяття останньої на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. Голова комісії Стоянова О.П. повідомила, що 

заявником подано повний пакет документів задля взяття на квартирний облік 

Пеліван Анастасії Вікторівни, 19 жовтня 2004 року народження, яка має 

статус дитини-сироти, а тому, відповідно до ст. 46 Житлового кодексу 

України має право на отримання житла в позачерговому порядку. 

 

Постановили: 

1. Пеліван Анастасію Вікторівну, 19 жовтня 2004 року народження, 

взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов складом 

сім’ї 1 особа, у позачерговому порядку. 

«За» - 5 

«Проти» - немає 

«Утримались» - немає 

 

5. Слухали Стоянову О.П., голову комісії, про розгляд заяви Бурлі 

Віктора Васильовича, 17 жовтня 1961 року народження, щодо взяття його та 

членів його родини на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов. Бурля Віктор Степанович відповідно до посвідчення серії Є № 014433 є 

особою з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи та учасником бойових дій 

(посвідчення серії УБД № 217594), а тому відповідно до п. 18  ст. 13 має 

право на позачергове забезпечення житлом. Голова комісії Стоянова О.П. 

повідомила, що заявником подано не повний пакет документів задля взяття 

Бурлі Віктора Васильовича на квартирний облік. Так, відповідно до акту 

опитування свідків від 21 жовтня 2021 року, депутатом Арцизької міської 

ради був встановлений факт, що за адресою: м. Арциз, вул. 28 червня, 16, 

фактично проживає 4 особи, а саме: Бурля В.В. (заявник), Баутіна С.О., 

Богданова У.В., Богданов Р.В. Відповідно до п. 4 Переліку документів, 

необхідних для зарахування на квартирний облік, затверджених рішенням 

виконавчого комітету Арцизької міської ради № 70 від 23 квітня 2021 року, 

заявником надається інформація з державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Так, 

заявником подано інформаційну довідку з державного реєстру речових прав 



лише на Бурлю В.В., проте на інших членів родини зазначених довідок не 

було надано.  

Постановили: 

1. Рекомендувати заявнику, Бурлі В.В., надати до громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Арцизької міської ради 

інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно кожного члена родини. 

 

«За» -  

«Проти» -  

«Утримались» -  

 

 

Голова комісії       Оксана СТОЯНОВА 

 

Секретар комісії      Анастасія ДЕЛІ-СТОЯНОВА 
  

 


