
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

  

                                                                     РІШЕННЯ 

 24.06.2021 №  383                                                                               

    с. Боратин 

                  

Про упорядкування квартирного обліку 

Відповідно до ст.47 Конституції України, Житлового кодексу Української РСР,     ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Ради Міністрів 

УРСР і Української республіканської ради професійних спілок №470 від 11.12.1984 року 

«Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і  

надання  їм жилих приміщень в Українській РСР», враховуючи що виконавчий комітет 

Боратинської сільської ради є правонаступником сільських рад, що увійшли до складу 

об’єднаної територіальної громади та рішення виконавчих комітетів: Коршівської сільської 

ради №35 від 27.12.2012 року, Промінської сільської ради №23 від 25.08.2016 року, 

Радомишльської сільської ради №28 від 27.11.2018 року, Гіркополонківської сільської ради 

№76 від 30.05.2019 року, Боратинської сільської ради №53 від 18.07.2019 року, 

Гіркополонківської сільської ради №146 від 28.11.2019 року, Гіркополонківської сільської 

ради №175 від 20.12.2019 року, Радомишльської сільської ради №35 від 26.12.2019 року, 

Гіркополонківської сільської ради №17 від 27.02.2020 року, Радомишльської сільської ради 

№13 від 25.06.2020 року, Гіркополонківської сільської ради №148 від 24.09.2020 року, 

Боратинської сільської ради №517 від 24.09.2020 року, Боратинської сільської ради №302 

від 27.05.2021 року, з метою упорядкування черги громадян, що перебувають на 

квартирному обліку, виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити наступну черговість осіб, що перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Боратинської сільської ради в загальній, позачерговій та 

першочерговій черзі: 

Кайдана Юрія Анатолійовича, 21.06.1992 року народження, під номером 1 на 

загальну чергу та під номером 1 на позачергову чергу; 

Ковальчук Ольга Анатоліївна, 01.09.1991 року народження, під номером 2 на 

загальну чергу та під номером 2 на позачергову чергу; 

Назаренко Дмитро Петрович, 12.10.1995 року народження, під номером 3 на 

загальну чергу та під номером 3 на позачергову чергу; 

Василюк Ірина Валеріївна, 29.04.2001 року народження, під номером 4 на загальну 

чергу та під номером 4 на позачергову чергу; 

Новосад Софія Юріївна, 20.08.2001 року народження, під номером 5 на загальну 

чергу та під номером 5 на позачергову чергу; 

Назаренко Владислав Петрович, 10.11.2001 року народження, під номером 6 на 

загальну чергу та під номером 6 на позачергову чергу; 

Кашпрук Вікторія Сергіївна, 09.11.2003 року народження, під номером 7 на загальну 

чергу та під номером 7 на позачергову чергу; 



Гуреєв Михайло Володимирович, 21.11.1997 року народження, під номером 8 на 

загальну чергу та під номером 8 на позачергову чергу; 

Климюк Дмитро Дмитрович, 09.06.2003 року народження, під номером 9 на загальну 

чергу та під номером 9 на позачергову чергу; 

Герман Дмитро Євгенович, 23.05.1998 року народження, під номером 10 на загальну 

чергу та під номером 1 на першочергову чергу; 

Василюк Катерина Валеріївна, 25.02.2004 року народження, під номером 11 на 

загальну чергу та під номером 10 на позачергову чергу; 

Новосад Антоніна Юріївна, 20.01.2003 року народження, під номером 12 на загальну 

чергу та під номером 11 на позачергову чергу; 

Петрук Дмитро Сергійович, 17.03.2003 року народження, під номером 13 на загальну 

чергу та під номером 12 на позачергову чергу; 

Кокиць Андрій Миколайович, 10.12.2004 року народження, під номером 14 на 

загальну чергу та під номером 13 на позачергову чергу. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Вікторію Мельник 

начальника служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Боратинської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                 Сергій ЯРУЧИК 

Вікторія Мельник 
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