
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від  27.03.2018 року № 37 

м.Кам’янка 

 

Про внесення змін до додатку № 1 

рішення виконавчого комітету  від 

20.12.2017 р. № 208 «Про затвердження 

складу громадської комісії з житлових 

питань виконкому, та Положення про 

громадську комісію з житлових питань 

виконкому» 

 

Керуючись п. 3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 

від 11.12.1984 р. № 470, - 

 

виконком міської ради- ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до додатку № 1 склад громадської комісії з житлових питань 

виконкому, а саме  затвердити його персональний склад в слідуючій редакції 

згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Щербака Ю.І.. 
 

 

 

 

 

Міський голова                        В.І. Тірон 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

                                                                                 від 27.03.2018 року № 37 

 

Склад громадської комісії 

з житлових питань виконкому 

 

1. Нечиталюк О.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії; 

2. Щербак Ю.І. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, 

заступник голови комісії; 

3. Пашковська О.Б. – спеціаліст 1-ї категорії відділу організаційно-кадрової 

роботи, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

1. Батланов С.М. – депутат міської ради, член постійної комісії з 

соціально-гуманітарних питань, культури та спорту; 

2. Волошина Н.П. - депутат міської ради, член постійної комісії з 

соціально-гуманітарних питань, культури та спорту; 

3. Щербушенко Л.С. - депутат міської ради, член постійної комісії з 

соціально-гуманітарних питань, культури та спорту; 

4. Морозов С.А. - депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

бюджету та управління комунальним майном; 

5. Темний О.Б. - депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

бюджету та управління комунальним майном; 

6. Монзуль А.О. – спеціаліст 1-ї категорії відділу житлово-комунального 

господарства, будівництва та інвестицій. 

7. Староста села на території якого знаходиться житло, чи вирішуються 

питання які стосуються його старостівського округу. 

8. Представник Служби у справах дітей Кам’янської РДА                                                                                                                         

Черкаської області за згодою. 

 

 


