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Від 02.08.2019       № 1084 

 

 
 

Про створення комісії  по приватизації 

державного житлового фонду 

 
Відповідно до статті 40, 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись Законом України «Про приватизацію державного житлового 

фонду» та з метою забезпечення виконання повноважень виконавчих органів міської ради, 

здійснення контролю за додержанням чинного законодавства щодо питань приватизації 

державного житлового фонду, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 
1. Створити комісію по приватизації державного житлового фонду в складі: 

 

Гулик  

Володимир Романович 

- першого   заступника  міського   голови, 

голови комісії 

 

Бандура 

Ірина Ігорівна 

- завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального 

майна, заступника голови комісії 

 

Сьома 

Лариса Богданівна 

- головний спеціаліст загального відділу, 

       секретар комісії 

Козар  

Світлана Олексіївна 

- начальник служби у  справах дітей  

 

Марчук 

Віктор Іванович 

 

-     директор КП «Житловик» (за згодою) 

 

Білоока 

Тетяна Іванівна 
- головний архітектор міста 

Михайлишин  

Марія Ярославівна 

 -      головний спеціаліст юридичного відділу 

 
2. Затвердити Положення про комісію по приватизації державного житлового 

фонду, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира  Гулика . 

 

 
Міський голова  Роксолана Джура 

 

 

 

 



                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 Рішення виконавчого комітету 

                                                                                                    Бурштинської міської ради                                                                                

 “___” ____2019 року №___ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію по приватизації державного житлового фонду 

 

             1. Комісія по приватизації державного житлового фонду (далі – комісія) є постійно 

діючою комісією, що утворюється при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради.           

2. Положення про комісію та її персональний склад затверджується рішенням 

виконавчого комітету міської ради. Комісію очолює перший заступник міського голови 

згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

3. Комісія утворюється з числа працівників виконавчих органів міської ради та 

інших зацікавлених осіб. 

4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законом України 

“Про приватизацію державного житлового фонду ”, Законом України “Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків ”, нормативними актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови. 

5. Комісія у межах своїх повноважень: 

- затверджує списки громадян України, які мають право на одержання 

приватизаційних паперів, у трьох примірниках, два з яких передає на безстрокове 

зберігання до відповідного відділення банку України, а один залишає на зберігання в 

міській раді; 

- координує діяльність щодо проведення приватизації державного житлового 

фонду Бурштинської міської ради; 

- приймає рішення щодо видачі дублікатів свідоцтв про право власності на 

житло, внесення змін у свідоцтва про право власності на житло, скасування рішення про 

приватизацію житла та анулювання свідоцтва про право власності на житло у випадках, 

передбачених законодавством; 

- розглядає скарги та заяви громадян з питань приватизації житла;  

- вирішує законодавчо не врегульовані питання, які виникають під час 

приватизації житла, але вирішення яких не суперечить вимогам законодавства України; 

- контролює відповідність вимогам законодавства України архівних документів 

щодо приватизованих квартир при передачі відомчого житлового фонду у комунальну 

власність територіальної громади міста Бурштина та с.Вигівка. 

6. Основною формою реалізації повноважень комісією є її засідання. 

Засідання комісії проводяться в міру необхідності і є правомірними, якщо в них 

бере участь не менше двох третин складу комісії. 

Кожен член комісії має один голос. Рішення комісії приймаються відкритим 

голосуванням більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. За однакової 

кількості голосів вирішальним є голос голови комісії. Член комісії, незгодний з 

прийнятим рішенням, має право висловити окрему думку, яка в письмовій формі 

додається до протоколу засідання комісії. 

Протоколи засідань комісії у триденний строк оформлюються та підписуються 

головою комісії та секретарем. 

 

 

Секретар виконкому Світлана Видай 

 


