
 
 

УКРАЇНА 
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

       РІШЕННЯ 

№ 122 

15.03.2021 року                                

м. Бібрка  

Про взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення житлових 

умов,  які були прийняті при виконавчому комітеті Романівської сільської 

ради, на квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при 

виконавчому комітеті Бібрської міської ради 

 

      Розглянувши листа старости сіл Романів, Підгородище, Під’ярків, Селиська 

І.С.Горішного щодо взяття (перереєстрацію) до виконавчого комітету Бібрської міської 

ради на квартирний облік із збереженням попереднього часу перебування на 

квартирному обліку – громадян, потребуючих поліпшення житлових умов,  які були 

прийняті при виконавчому комітеті Романівської сільської ради (рішення виконавчого 

комітету №51 від 21.11.2012 року, рішення виконавчого комітету №4 від 28.01.2016 

року ) та подані матеріали, керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», п.31, п.32, п.44, п.46 Постанови «Про затвердження правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР», ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти (перереєструвати) до виконавчого комітету Бібрської міської ради на 

квартирний облік із збереженням попереднього часу перебування на квартирному 

обліку, до загальної черги та включення їх до списку осіб, які користуються правом 

позачергового, першочергового отримання житла – громадян, потребуючих 

поліпшення житлових умов,  які були прийняті при виконавчому комітеті Романівської 

сільської ради (рішення виконавчого комітету №51 від 21.11.2012 року, рішення 

виконавчого комітету №4 від 28.01.2016 року) (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Бібрської міської ради  С.З.Охримович. 
  

 

 

        Бібрський міський голова                                Р.Я.Гринус 
 

 

 

 

 

 



                                                                                            Додаток №1  
                                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                    Бібрської міської ради  
                                                                          від 15.03.2021 року №122  

С П И С О К 

Громадян, які були прийняті на квартирний облік при виконавчому комітеті 

Романівської сільської ради, взятих на квартирний облік із збереженням 

попереднього часу перебування на квартирному обліку до загальної черги та 

включення їх до списку осіб, які користуються правом позачергового, 

першочергового отримання житла при виконавчому комітеті Бібрської міської ради 

 

 

- Брездень Ігор Васильович, 05.03.1998 р.н., зареєстрований в с.Романів 

вул.Надрічна № 16, склад сім’ї 1 чол., рішення виконавчого комітету Романівської сільської 

ради №51 від 21.11.2012р., на підставі п.15, п.46 (3) Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
- Вжещ Мар’ян Михайлович, 08.06.1981 р.н., зареєстрований в с.Підгородище вул. 

Надрічна № 37, склад сім’ї 1 чол., рішення виконавчого комітету Романівської сільської 

ради №4 від 28.01.2016р., на підставі п.15, п.44 (4) Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
 

 
 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                                 С.З.Охримович 


