
 

  
      УКРАЇНА 

     ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   РІШЕННЯ 
 

від ____________ № _____ 
м. Житомир 

 

Про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб, які потребують  

надання житлового приміщення для 

тимчасового проживання з фонду 

житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб 

 

 Розглянувши заяви громадян та надані документи, щодо взяття на облік 

внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення 

для тимчасового проживання з фонду житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб, враховуючи висновки житлової комісії з обліку 

внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам (протокол від 

16.10.2019 № 1), відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Житлового кодексу Української РСР, Порядку 

формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

26.06.2019  № 582, рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2019 

№ 885 «Про затвердження Порядку розподілу та надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Взяти на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлового приміщення для тимчасового проживання з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб: 

 1.1 ОСОБА 1, 19… р.н., одну; 

1.2 ОСОБА 2, 19… р.н.,  складом сім’ї дві особи (вона, дочка - ОСОБА 3, 

20… р.н.); 



1.3 ОСОБА 4, 19..р.н., складом сім’ї три особи (вона, дочка - ОСОБА 5, 

20… р.н., дочка - ОСОБА 6, 20… р.н.); 

1.4 ОСОБА 7, 19… р.н., складом сім’ї дві особи (вона, дочка – ОСОБА 8, 

20… р.н.); 

1.5 ОСОБА 9, 19… р.н., складом сім’ї сім осіб (вона, чоловік – ОСОБА 

10, 19… р.н., дочка – ОСОБА 11, 20… р.н., дочка – ОСОБА 12, 20… р.н., дочка 

– ОСОБА 13, 20… р.н., дочка – ОСОБА14, 20… р.н., дочка – ОСОБА 15, 

20…р.н.); 

 1.6 ОСОБА 16, 19… р.н., складом сім’ї три особи (вона, мати – ОСОБА 

17, 19… р.н., дочка – ОСОБА 18, 20…р.н.); 

1.7  ОСОБА 19, 19…р.н., одну; 

1.8 ОСОБА 20, 19… р.н., складом сім’ї п’ять осіб (вона, мати – ОСОБА 

21, 19… р.н., дочка – ОСОБА 22, 19… р.н., дочка – ОСОБА 23, 20… р.н., дочка 

– ОСОБА 24, 20… р.н.); 

1.9 ОСОБА 25, 19… р.н., складом сім’ї три особи (вона, син – ОСОБА 26, 

20… р.н., син - ОСОБА 27, 20… р.н.); 

1.10 ОСОБА 28, 19… р.н., складом сім’ї дві особи (він, дружина - 

ОСОБА 29, 19… р.н.); 

 1.11 ОСОБА 30, 19… р.н., одного; 

1.12 ОСОБА 31, 19… р.н., складом сім’ї три особи (вона, дочка - ОСОБА 

32, 2006 р.н., син - ОСОБА 33, 20… р.н.); 

1.13 ОСОБА 34, 19… р.н., складом сім’ї чотири особи (вона, чоловік - 

ОСОБА 35, 19.. р.н., син - ОСОБА 36, 20… р.н., дочка - ОСОБА 37, 20… р.н.); 

1.14 ОСОБА 38, 19… р.н., складом сім’ї три особи (вона, чоловік - 

ОСОБА 39, 19… р.н., дочка - ОСОБА 40, 20… р.н.); 

1.15 ОСОБА 41, 19… р.н., складом сім’ї дві особи (вона, мати - ОСОБА 

42, 19… р.н.). 

Підстава: пункти 1, 2, 6, 8, 9 Порядку надання в тимчасове користування 

житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.06.2019 № 582 

 2. Відмовити ОСОБА 43, 19… р.н., складом сім’ї три особи (він, дочка - 

ОСОБА 44, 20…р.н., син - ОСОБА 45, 2009 р.н.), у взятті на облік внутрішньо 

переміщених осіб, які   потребують надання   житлового  приміщення   для    

тимчасового   проживання з фонду житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб), у зв’язку з наявністю у власності дружини 

заявника, Зубової Олени Володимирівни, частини житлового приміщення, 

придатного для проживання, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово 

окуповані території у Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці 

Крим і  м. Севастополі, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення 

(розмежування), у районі проведення антитерористичної операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.   

  

 



 

 Підстава: пункти 2, 20 Порядку надання в тимчасове користування 

житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.06.2019 № 582. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка С.М. 

 

 

 

Міський голова    С.І. Сухомлин  


