
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  24.11.2022                                         м.Бурштин                                               № 261 

 

Про роботу громадської комісії  

з житлових питань при виконавчому  

комітеті Бурштинської міської ради 

 

           Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про житловий фонд соціального призначення», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 23 

липня 2008 року № 682 «Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх 

перебування на квартирному обліку та зняття з нього» та рішення виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради від 28.01.2021 № 5 «Про створення громадської комісії з 

житлових питань», враховуючи інформацію голови громадської комісії з житлових питань 

при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради, виконавчий  комітет  міської ради 

вирішив: 

 

1. Інформацію заступника міського голови Івана Драгуна про роботу громадської комісії з 

житлових питань виконкому міської ради за 2021 - 2022 роки взяти до відома, згідно з 

додатком. 

2. Голові громадської комісії з житлових питань виконкому міської ради  Івану Драгуну 

забезпечити неухильне виконання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», діючого житлового законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                        Василь АНДРІЄШИН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  Додаток 

                                                                                                                 до  рішення виконавчого 

                                                                                                           комітету міської ради 

                                                                                                          від  24.11.2022  № 261 

 

 

ЗВІТ 

про роботу громадської  комісії з житлових питань 

за 2021-2022рр. 

 

        Відповідно до Житлового Кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської 

Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради створено громадську комісію з житлових питань ( далі - комісія) 

у складі 9 осіб. У своїй роботі комісія, крім вказаних документів, керується                         

Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України 

«Про житловий фонд соціального призначення»Положенням про громадську комісію з 

житлових питань виконкому міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради від 28 січня 2021 року № 5. 

        Протягом 2021-2022 років громадською комісією з житлових питань проведено 17 

засідань, на яких розглядалися заяви щодо зарахування на квартирний облік громадян за 

місцем реєстрації місця проживання, зняття зквартирного обліку, внесення змін в облікові 

справи осіб, які перебувають на квартирному обліку, долучення документів до облікових 

справ, переоформлення облікових справ, перереєстрації осіб, які перебувають на квартирній 

черзі, питання постановки на чергу соціального квартирного обліку. Комісія готує 

пропозиції щодо вказаних вище питань та вносить їх на розгляд виконкому, готує проекти 

рішень виконкому міської ради з вказаних питань. Пропозиції комісії мають характер 

рекомендацій, але попередній розгляд відповідних питань комісією є обов'язковим. За 

рекомендаціями комісії у 2021- 2022 роках підготовлено 41 проект рішень виконкому по 

житловим питанням. 

   У звітному періоді на розгляд громадської комісії з житлових питань надійшло 29 заяв від 

громадян Бурштинської територіальної громади з питань,що належать до компетенції даної 

Комісії. 

    На протязі 2021 року члени громадської комісії з житлових питань провели 4 виїзні 

засідання комісії в соціальному гуртожитку за адресою м.Бурштин, вул. Будівельників, 2. В 

результаті даних засідань були складені акти фактичного проживання громадян, які 

мешкають в соціальному гуртожитку та розірвано договори найму житла соціального 

призначення з 5 особами, які використовували дане соціальне житло не за призначенням. 

         Станом на 1 листопада 2022 року  на квартирному обліку за місцем проживання у 

виконавчому комітеті міської ради перебуває  182 сім'ї та одиноких громадян, з них: 

        -65 - у списку осіб, які користуються правом першочергового одержання житла; 

        - 5 - у списку позачергового одержання житла. 

        Також, станом на 1 листопада 2022 року  на соціальному квартирному обліку для 

покращення житлових питань перебувають 10 сімей та одиноких громадян. 

     В період з 01.10 по 31.12 щорічно виконавчий комітет здійснює уточнення даних осіб, які 

перебувають на квартирному обліку у виконкомі Бурштинської міської ради. Після таких 

уточнень формується список черговості даних осіб станом на 01.01 поточного року та 

публікується у форумі відкритих даних.  

        За зверненнями громадян видаються довідки про перебування на черзі квартирного 

обліку. 



      

   Постійно надаються консультації громадянам з питань обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

        Робота громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради щодо розгляду житлових питань, які надходять від громадян територіальної 

громади, а також від підприємств і установ, розташованих на території громади триває з 

дотриманням діючого житлового законодавства. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                          Надія КИЦЕЛА 

 


