
 

 

Звіт 

про роботу відділу обліку житла з питання обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов та надання їм жилих приміщень 

за 2021 рік 

 
 За підсумками щорічної перереєстрації громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, станом на 31 грудня 2021 року на квартирному 

обліку при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради перебуває                 

3098 сімей та осіб, які потребують поліпшення житлових умов. У загальній черзі 

перебуває 2617 сімей (у тому числі у першочерговій черзі 928 сімей). Перша сім'я 

перебуває на обліку з 1980 року. 
 У першочерговій черзі перебувають 911 сімей: 

 учасників ВВв - 6, учасників бойових дій - 351, воїнів-iнтернацiоналiстів – 

97, одиноких матерів - 126, багатодітних сімей (3 та бiльше дітей) - 131, сімей, 

що виховують дитину-інваліда до 18 років, - 32, військовослужбовців у запасі 

або відставці 31, та інших категорій громадян - 137. Перша сім'я перебуває на 

обліку з 1987 року. 

 У позачерговій черзі перебуває 471 сім’я: 

 загиблих (померлих) воїнів - 9, сиріт - 232, учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС 1 категорії - 37, ЧАЕС ІІ категорії - 81, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни - 44,  відселених з зони аварії на ЧАЕС - 35 та інші категорії 

громадян - 33. Перша сім'я перебуває на обліку з 1990 року. 

 Окремо від квартирного обліку відділом ведеться облік 395 сімей 

потребуючих отримання кімнати у гуртожитку (у тому числі у першочерговому 

порядку 72 сім’ї). 

 Розпочато ведення черги громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, 

які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання. На разі у списках перебуває 4 сім’ї. 

 Відділом обліку житла здійснюється постійний супровід та ведення 

облікових справ 3494 сімей громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов (у т.ч. тих, хто потребує отримання кімнат у гуртожитку). 

Відділом здійснюється контроль за веденням квартирного обліку на                  

51 підприємстві, установі та організації міста (з 85 підприємств, які раніше вели 

квартирний облік). 

Відповідно до рішення виконавчого комітету у міській раді створена та 

активно працює громадська комісія з житлових питань. 

За необхідності працівники відділу за участі членів громадської комісії з 

житлових питань виїжджають на обстеження житлових умов громадян пільгових 

категорій, які стають на квартирний облік, та обстежують житлові умови тих, хто 

отримує житлові приміщення з комунальної власності. У минулому році було 

проведено обстеження житлових умов 26 сімей. 

У 2021 році проведено 17 засідань громадської комісії з житлових питань, 

на яких розглянуто 144 житлові питання громадян, в тому числі: взяття та зняття 

громадян з квартирного обліку; надання ордерів на житлові приміщення; 

надання квартир; віднесення квартир до числа службових; виключення з числа 

службових квартир; надання службових квартир. За результатами розгляду на 
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засіданні громадської комісії з житлових питань внесено на розгляд виконавчого 

комітету міської ради 70 проєктів рішень виконкому. 

На квартирний облік взято 44 сім’ї, знято з квартирного обліку  43 сім’ї. 

У 2021 році з вільного для розподілу житла на вторинному ринку було 

надано 2 квартири - сім’ї у якій є особа з інвалідністю в наслідок війни та сім’ї 

загиблого воїна. 

Разом з тим спільно з управлінням захисту прав дітей у період з липня по 

листопад проведено значну роботу з 219 громадянами, які перебувають у 

позачерговій черзі у списках дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа. Під час зазначеної роботи встановлювалось місце 

проживання громадян, наявність у них житла на праві власності, відпрацювання 

їх пільгового статусу, налагодження з ними зв’язку. 23 громадянам зазначеної 

категорії управлінням захисту прав дітей на їх особові рахунки були 

перераховані кошти за які вони зможуть поліпшити житлові умови придбавши 

собі житло. Кошти для придбання житлового приміщення також отримала  особа 

з інвалідністю внаслідок війни. 

До відділу надійшло, розглянуто та надано відповіді на 171 звернення 

громадян, в тому числі від сімей загиблих в АТО - 1, учасників бойових дій 

АТО/ООС - 15, багатодітних сімей - 4, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа - 26, осіб з інвалідністю внаслідок 

війни - 8, та 117 інших. Звернення відповідно до чинного законодавства 

потребують вивчення соціально-побутових умов громадян, підготовку питань на 

розгляд громадської комісії з житлових питань, підготовку проєктів рішень 

виконкому. 

Відділом опрацьовано та надано відповіді на 194 листи від підприємств, 

установ та організацій міста. 

 

 

 

Начальник відділу обліку житла                                  Валерій ПІЛЬКІН 


