
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2 

Про затвердження протоколу № 1 від 25 січня 2022 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», пункту 5 частини першої статті 15, 

пунктів 1,2 частини першої статті 34, частини першої статті 36, абз.1 частини 

першої 39, статті 51 Житлового кодексу України, рішення виконавчого 

комітету від 26.11.2021 року № 289, розглянувши протокол № 1 від 25 січня 

2022 року засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Арцизької міської ради,  виконавчий комітет Арцизької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити протокол №1 від 25 січня 2022 року засідання громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Арцизької міської ради. 

2. Контроль за виконанням цього питання покласти на заступника 

міського голови. 

 

 
 

 

 

 

Проект підготовлений  

заступником міського голови 

Оксаною СТОЯНОВОЮ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішенням виконкому 

Арцизької міської ради 

від «25 січня 2022 р. № 1 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

«25» січня 2022 року                                                                      м.Арциз 

 

Присутні: 

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

Снігир Н.В. - секретар комісії, головний спеціаліст юридичного відділу міської ради;  

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

господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою – заступник голови;  

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 Бурлі Віктора Васильовича 

За порядок денний проголосували одноголосно. 

1. 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, яка зазначила, що заявником  згідно з висновком 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Арцизької міської ради 

(протокол № 8 від 22.11.2021р.), рішенням виконавчого комітету від 26.11.2021 року № 289 

надано інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно стосовно кожного члена родини, зважуючи на те, що Бурля 

Віктор Васильович 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 

Постановили: 

Рекомендувати Бурлю Віктора Васильовича, 17 жовтня 1961 р.н., взяти на облік  

громадян, які  потребують поліпшення житлових умов складом сім’ї 2 особи з правом   

позачергового  одержання  жилих  приміщень. 

 

 

«За» - 5 

«Проти» - немає 

«Утримались» - немає 

 

 

Голова комісії                                                             Стоянова О.П. 

 

 

          Секретар комісії                                                           Снігир Н.В        


