
П Р О Т О К О Л № 61 
засідання громадської комісії з житлових 

питань при виконавчому комітеті Вінницької міської ради 

17 жовтня 2022 року                                 м. Вінниця 

 

Голова комісії 

 

Форманюк М.В. 

 

− 

 

Заступник міського голови 

Заступник голови 

комісії 

 

Фурман Р.С. 

 

− 

 

Директор департаменту житлового 

господарства міської ради 

Секретар комісії: 

 

 

Члени комісії: 

Мазур Л.Д. − Головний спеціаліст відділу з обліку та 

розподілу житла департаменту 

житлового господарства міської ради  

 Завіруха І.В. 

 

  

Кріпак О.М. 

 

 

 

Кириленко М.М.      

 

 

Мартьянов М.П.           

− 

 

 

− 

 

 

 

− 

 

 

− 

 

Начальник  відділу з обліку та розподілу 

житла департаменту житлового 

господарства міської ради 

Начальник відділу житлово-

комунальних питань, транспорту, зв’язку 

департаменту правової політики та 

якості 

Перший заступник директора 

департаменту правової політики та 

якості міської ради 

Директор департаменту економіки і 

інвестицій міської ради 

 Францужан В.В. − Голова Вінницької обласної громадської 

організації «Вінницька обласна Спілка 

бездомних військовослужбовців запасу 

 Стефанкова С.В. − Заступник директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради 

 Перебетюк А.М. − Голова спілки учасників бойових дій в 

Афганістані 

 Іващук А.Я. − Начальник відділу оперативного 

реагування «Цілодобова варта», депутат 

Вінницької міської ради 

 Щербань Ю.О. 

 

Сільницький О.М.  

 

 

 

 

Смішний Р.В.   

 

 

Нагірняк Д.Б.                

− 

 

− 

 

 

 

 

− 

 

 

– 

Голова громадської організації «Ведені 

серцем» (за згодою) 

Заступник голови обласної організації                                                                                                                                      

профспілки працівників житлово-

комунального господарства, 

місцевопрому та побутового 

обслуговування населення (за згодою) 

Голова Всеукраїнської Спілки учасників 

АТО «Побратими України» у Вінницькій 

області (за згодою) 

Начальник Комунального підприємства 

«Вінницьке бюро технічної 

інвентаризації» (за згодою) 

 



Порядок денний: 

 

1. Про розгляд заяв громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб 

 

1.1. Із заявами щодо постановки на облік громадян, що потребують 

надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб до виконавчого комітету міської ради 

звернулися громадяни: 

1. ОСОБА_1; 

2. ОСОБА_2; 

3. ОСОБА_3; 

4. ОСОБА_4; 

5. ОСОБА_5; 

6. ОСОБА_6. 

Комісія, розглянувши заяви і подані документи, на підставі п. 3 Порядку 

надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для 

тимчасового проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 2004 р. № 422 та п. 8 Порядку формування фондів 

житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання 

такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від                                          

29 квітня 2022 року № 495, на виконання рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради №1418 від 18.07.2022 р. пропонує виконавчому 

комітету міської ради взяти на обік громадян, які потребують надання 

житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб: 

№

№  

п/п 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, рік народження 

заявника 

Скла

д 

сім’ї 

Дата і номер 

довідки про 

взяття на 

облік 

внутрішньо 

переміщеної 

особи 

Пріоритетність 

надання 

внутрішньо 

переміщеним 

особам житлових 

приміщень 

Примітка 

1.  ОСОБА_7 

ОСОБА_8 – син 

ОСОБА_9 – мати 

 

3 від 

24.04.2022 р. 

№509-

7500549194 

1) сім’ї з однією 

дитиною - 25 балів. 

2) сім’ї, у складі 

яких є особи 

пенсійного віку - 22 

бали. 

3) сім’ї, у яких 

середньомісячний 

сукупний дохід за 

попередні шість 

місяців, менший від 

прожиткового 

мінімуму на сім’ю в 

розрахунку на 

місяць та величини 

регіонального 

показника 

Має право на 

першочергове 

отримання 

житла 



опосередкованої 

вартості наймання 

житла, - 3 бали на 

сім’ю. 

4) неповні сім’ї з 

дітьми, де мати чи 

батько виховують їх 

самостійно – 2 бали 

на сім’ю 

2.  ОСОБА_10 

ОСОБА_11 – син 

ОСОБА_12 – син 

3 від 

09.04.2022 

№529-

5000895235 

1) сім’ї з двома 

дітьми - 26 балів. 

2) сім’ї, у яких 

середньомісячний 

сукупний дохід за 

попередні шість 

місяців, менший від 

прожиткового 

мінімуму на сім’ю в 

розрахунку на 

місяць та величини 

регіонального 

показника 

опосередкованої 

вартості наймання 

житла, - 3 бали на 

сім’ю. 

Має право на 

першочергове 

отримання 

житла 

3.  ОСОБА_13 

ОСОБА_14 – син 

2 від 

04.04.2022 

№509-

5000707627 

1) сім’ї з однією 

дитиною - 25 балів. 

 

Має право на 

першочергове 

отримання 

житла 

4.  ОСОБА_15 

ОСОБА_16 – донька 

ОСОБА_17 – син 

3 від 

11.04.2022 

№509-

5000927402 

1) сім’ї з двома 

дітьми - 26 балів. 

 

Має право на 

першочергове 

отримання 

житла 

5.  ОСОБА_18 

ОСОБА_19 – чоловік 

ОСОБА_20 – син 

2 від 

31.03.2022 

№509-

5000613929 

1) сім’ї з однією 

дитиною - 25 балів. 

 

Має право на 

першочергове 

отримання 

житла 

6.  ОСОБА_21 

ОСОБА_22 – дружина 

1 від 

11.04.2022 

№509-

5000928317 

1) сім’ї, у складі 

яких є особи 

пенсійного віку, - 22 

бали 

 

 

 

Голова комісії                 М. Форманюк 

Заступник голови комісії       Р. Фурман 

Секретар комісії        Л. Мазур 

                                            Члени комісії: 

І. Завіруха                                                                                 О. Кріпак  

М. Кириленко                                                                           О. Сільницький 

С. Стефанкова                                                                           А. Перебетюк 



Ю. Щербань                                                                              Д. Нагірняк                                                                                  

В. Францужан                                                                            Р. Смішний                                                                                                    

А. Іващук                                                                                   М. Мартьянов 

 


