
Проєкт рішення   

  

  

                                           

Від 13.01.2021                                                                                                                                     № 9 

  

  

Про створення громадської                                                                                                                                 

комісії з житлових питань 

 

            З метою належного розгляду житлових питань громадян, які потребують  покращення 

житлових умов, керуючись п. 3 Правил обліку громадян, потребуючих покращення житлових 

умов та надання їм жилих приміщень в Україні, ст. 22 Житлового кодексу Української РСР, п. 2 

«а» ст. 30, ст. 17, 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської 

ради вирішив: 

1. Створити громадську комісію з житлових питань та затвердити її персональний склад 

(додається). 

2. Затвердити Положення про громадську комісію з житлових питань (додається). 

  3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.11.2015 №216 «Про створення 

громадської комісії з житлових питань» визнати таким, що втратило чинність. 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову В. Андрієшина. 

 

 

Міський голова                                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
             

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                 

                                                                                                       рішення виконавчого комітету 

                                                                                                       Бурштинської міської ради 

                                                                                                       від __________ № _______ 
 

Склад 

громадської комісії з житлових питань 

 

 Драгун І.О. -   заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади,  голова 

комісії ; 

Петровська Г.Б. - головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців, секретар 

комісії; 

Пергельський А.П. - головний спеціаліст юридичного відділу Бурштинської міської ради, член 

комісії; 

Бандура І.І. - завідувач сектору житлово-комунального господарства та обліку комунального 

майна Бурштинської міської ради, член комісії; 

Русило С.М. - інспектор сектору реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб за місцем проживання, член комісії; 

Мельничук Р. В. - начальник ВКГ КП “Житловик”, член комісії.                        

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                 

                                                                                                       рішення виконавчого комітету 

                                                                                                       Бурштинської міської ради 

                                                                                                       від __________ № ____ 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                                                    

про громадську комісію з житлових питань 

1. Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті (далі – Комісія) утворена 

рішенням виконавчого комітету міської ради, готує пропозиції та виносить їх на розгляд 

виконавчого комітету. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Правилами обліку громадян, потребуючих покращення житлових 

умов та надання їм жилих приміщень в Україні», Житловим Кодексом України, Положенням 

про порядок надання та користування службовим жилим приміщенням. 

3. Комісія розглядає на основі зібраних та наданих документів до виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради питання: 

-  взяття на квартирний облік громадян, потребуючих покращення житлових умов; 

- зняття з квартирного обліку громадян, які перебувають на квартирному обліку                                   

при виконавчому комітеті міської ради, які відповідно до законодавства втратили право 

перебувати на квартирному обліку; 

-  взяття на соціальний квартирний облік громадян та зняття з нього; 

- виключення з пільгових списків громадян, які втратили право на пільгове забезпечення 

житлом; 

- внесення до пільгових списків громадян, які набули права на пільгове забезпечення житлом; 

- внесення змін до облікових справ черговиків; 

- включення громадян, які потребують поліпшення житлових умов до реєстрів на участь у 

державних і місцевих програмах щодо забезпечення житлом; 



- надання житлової площі громадянам; 

- забезпечення жилим приміщенням дитячих будинків сімейного типу; 

- спірні питання щодо взяття на квартирний облік громадян та надання їм жилих приміщень; 

- зміна договору найму на жилі приміщення; 

- обмін жилих приміщень; 

- включення жилих приміщень в число службових; 

- надання службових жилих приміщень; 

- виключення жилих приміщень з числа службових. 

4. Комісія збирається на засідання за мірою необхідності. Засідання є правомочними, якщо на 

них присутні не менш половини її членів. Засідання комісії оформлюються протоколами, які 

підписує голова комісії та її секретар. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер. 

5. Комісія при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з підрозділами, підприємствами, 

установами, організаціями, громадянами, заяви яких готуються для розгляду, які зобов'язані 

надати необхідні документи, письмові висновки та інші матеріали по суті питань, що виносяться 

на розгляд Комісії. Комісія має право запрошувати на свої засідання посадових осіб, а також 

зацікавлених громадян при розгляді їх житлових питань. 

6. Керівництво діяльністю Комісії здійснює голова Комісії, який визначає дату та періодичність 

її засідання в залежності від наявності питань та встановленого терміну їх розгляду. Пропозиції 

Комісії розглядаються на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

7. Припинення діяльності Комісії здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                                  Надія Кицела 

 

 

 

 

 



 

Підготував: 

Головний спеціаліст відділу                                                                                                                             

ведення Державного реєстру виборців                                                                                                                  

Г. Петровська                                                                                  ____________      ______ 2021 

 

 

Погодив: 

Керуючий справами виконкому 

Н. Кицела                                                                                       __________           ______ 2021 

 

Заступник міського голови                                                                

з питань діяльності виконавчих органів влади 

І.Драгун                                                                                       ___________            ______ 2021 

 

Юридичний відділ                                                                            

А. Пергельський                                                                       _________                   _____ 2021 
  

 


