
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про ведення контрольних списків працiвникiв, 

які потребують поліпшення житлових умов 

 
      1. Контрольний  список - документ,  що засвідчує право працiвникiв університету на 

поліпшення житлових умов за рахунок житлової площі, що надається університету виконкомом 

м.Львова, за рахунок капiталовкладень, внесених унiверситетом,  кооперативного будiвництва,  

надходжень за прямими договорами з органiзацiями,  житлового фонду повторного заселення 

тощо. 

 

     2. Контрольнi  списки ведуться згiдно з вимогами Житлового кодексу України, Правил 

облiку громадян,  якi потребують  покращення  житлових умов i надання їм житла в Українi,  а 

також рiшень мiсцевих Рад народних депутатiв. 

 

     3. Контрольнi списки ведуться з метою облiку працiвникiв,якi потребують покращення 

житлових умов,  забезпечення  законностi  при  розподiлi житла  та  висвiтлення  стану  

забезпечення  житлом працiвникiв унiверситету. 

 

     4. В  унiверситетi складаються i затверджуються адмiнiстрацiєю та профкомом два загальнi 

контрольнi списки: контрольний список працiвникiв унiверситету  на отримання державного 

житла та контрольний список працiвникiв унiверситету на отримання кооперативного житла. 

 

     5. На основi загальних контрольних спискiв складаються контрольнi списки позачерговикiв 

та контрольнi списки першочерговикiв всiх  категорiй на отримання державного та 

кооперативного житла згiдно з чинним законодавством. 

 

     6. Для включення в контрольнi списки працiвник  НУ"ЛП" подає на iм'я ректора та голови 

профкому вiдповiдну заяву з  додатками: 

     а) довідка з виконкому м.Львова  про  перебування  на  квартирнiй черзi (оригiнал); 

     б) довідка про склад сiм'ї i з мiсця проживання всiх членiв сiм'ї (розширена ф.2, оригiнал); 

     в) довідки з місця праці всіх повнолiтнiх членів сім’ї. 

 

     7. Черговiсть у контрольних списках згiдно з п.4 Правил облiку... визначається датою 

прийняття працiвника на вiдповiдну  квартирну чергу у виконкомi м.Львова. Для працiвникiв, 

якi зараховані на облiк мiськвиконкомом в  один день,  черговiсть у контрольних списках 

визначається номером черги в списку черговиків міста. 

 

     Якщо працiвник прийнятий на роботу в унiверситет пiсля  прийняття його на квартирний 

облiк,  то датою черговостi у контрольному списку є дата прийняття працiвника на роботу в 

унiверситет (крiм випадкiв,  передбачених у  житловому законодавствi п. 2 Правил облiку ...;  

обрання за конкурсом  на  замiщення  вакантних  посад  згiдно  з  п.49  Правил облiку... не 

вважається переходом на виборну посаду). 

 

     8. Для включення в контрольнi списки на наступний  рiк  працiвникам, що перебувають в 

контрольних списках, необхiдно поновити довiдки, вказанi в п.5 даного положення i  до  20  

грудня  здати  їх  у  вiддiл соцiального розвитку  унiверситету  (к. 301 гол.кор.). Чинними 

вважаються довiдки термiном не бiльше двох рокiв. 

 

    9. Проект контрольних спискiв готує вiддiл  соцiального  розвитку унiверситету, узгоджує  з   

профкомом   i  вивiшує для  загального ознайомлення до лютого кожного року. 

 

     10. Контрольнi списки щорiчно затверджуються на спiльному засiданнi профкому i 

адмiнiстрацiї до кiнця лютого мiсяця. 


