
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27.06.2018 року № 80 

м.Кам’янка 

 

Про внесення змін до додатку № 1 

Рішеннявиконавчого комітету від  

20.12.2017 р. № 208«Про затвердження  

складу громадської комісії з житлових 

питань виконкому, таПоложення про 

громадську комісіюз 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 № 470, на виконання ст..39 Житлового кодексу 

України, п.2. частини а) та п.5-8 частини б), керуючись ст..30. п.6 ст.59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з 

кадровими змінами в структурі виконавчих органів міської ради, 

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 27.06.2018 року № 80 

 

 

Склад громадської комісії  

з житлових питань виконкому 

 

1. Потапенко О.П. – заступник міськогоголови з 

питаньдіяльностівиконавчихорганів ради, голова комісії;  

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

заступник головикомісії;  

3. Пашковська О.Б. – спеціаліст 1-ї категоріївідділуорганізаційно-

кадровоїроботи, секретаркомісії 

Члени комісії: 

 1. Батланов С.М. – депутат міської ради, член постійноїкомісії з соціально-

гуманітарнихпитань, культури та спорту;  

2. Волошина Н.П. - депутат міської ради, член постійноїкомісії з соціально-

гуманітарнихпитань, культури та спорту;  

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

соціально-гуманітарнихпитань, культури та спорту;  

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

бюджету та управліннякомунальниммайном;  

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

бюджету та управліннякомунальниммайном;  

6. Монзуль А.О. – спеціаліст 1-ї категоріївідділужитлово-

комунальногогосподарства, будівництва та інвестицій.  

7. Староста села на територіїякогознаходитьсяжитло, 

чивирішуютьсяпитанняякістосуютьсяйогостаростівського округу.  

8. ПредставникСлужбиу справахдітейКам’янської РДА Черкаської облаті за 

згодою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  2 

до рішення виконкому  

від 27.06.2018 року №80 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про громадську комісію з житлових питань  

при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради 

 

1. Громадська комісія з житловихпитаньутворюється при 

виконавчомукомітетіміської ради з метою здійсненнягромадського контролю 

та гласності при прийняттівиконавчимкомітетомрішень з питань квартирного 

обліку, наданняжилихприміщень, реалізації прав громадян на житло, 

захистуцих прав відможливихпорушень.  

2. Діяльністькомісіїбазується на принципах добровільності, 

рівноправностіїїчленів, законності, гласності, демократизму.  

3. Комісія у своїйдіяльностікеруєтьсяКонституцієюУкраїни, Житловим 

Кодексом, Законом України „Про місцевесамоврядування в Україні“, 

„Правилами облікугромадян, якіпотребуютьполіпшенняжитлових умов і 

наданняїмжилихприміщень в УРСР“, іншимизаконодавчими актами, 

щостосуютьсяжитловихпитань, та цимПоложенням. 

 4. Основнимизавданнямикомісії є забезпеченнягромадського контролю за 

дотриманнямзаконодавства з питаньвзяттягромадян на квартирнийоблік та 

зняття з такого обліку, розподілу, бронюванню та 

обмінужилихприміщеньтощо, 

розглядувідповіднихрішеньспільнихзасіданьадміністрації та 

професійнихспілокпідприємств, установ та організацій, 

якіздійснюютьквартирнийоблік.  

5. Комісіямає право: обстежуватижитловіумовизаявника; запрошувати на 

засіданнякомісіїзаявників і членівїхсімей; витребувати, у разі потреби, 

додатковідокументивідзаявників, підприємств і установ; відповідно до 

діючогозаконодавстваспівпрацювати з підприємствами, установами, 

організаціяминезалежновід форм власності та громадянами; 

одержувативідпосадовихосібвиконавчихорганівміської ради, житлово- 

експлуатаційнихорганізаційміставсіх форм власностіінформацію з питань, 

віднесених до компетенціїкомісії.  

6. Комісіяготуєпропозиції з житловихпитань та вносить їх на 

розглядвиконавчогокомітетуміської ради.  

7. До складукомісіївходятьдепутатиміської ради, 

представникипрофспілковихорганів, трудовихколективів, 

громадськихорганізацій, працівникивиконавчихорганівміської ради.  

8. Комісіяутворюється у складіголовикомісії, секретаря та членівкомісії.  

9. Персональний склад комісіїзатверджуєтьсявиконавчимкомітетомміської 

ради і функціонуєпротягомздійснення ним своїхповноважень.  



10. Голова комісіїздійснюєкерівництводіяльністюкомісії, спрямовує роботу 

їїчленів за напрямкамидіяльності. У 

разівідсутностіголовикомісіїйогофункціївиконуєсекретаркомісії.  

11. Основними формами роботикомісії є засідання, якіпроводяться 1 раз на 

місяць, або за потребою.  

12. Засіданнякомісіївважаєтьсяправомочним, якщо на ньомуприсутні не 

меншеніж 50% її складу. При необхідності до участі в роботікомісії з правом 

дорадчого голосу запрошуютьсяпрацівникижитлово-комунальних, 

правоохороннихорганів, органівохорониздоров’я, іншихустанов та 

організацій.  

13. Рішеннякомісіїприймається простою більшістюголосівприсутніх на 

засіданнічленівкомісії та відображаються в протоколі, якийпідписують 

голова та секретаркомісії.  

 

 

Керуючий справами виконкому                                             Щербак Ю.І. 


