
 

 
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від      04 лютого    2021  року         № 20        V     сесія   восьмого   скликання                            
          Баштанка                                                       

 

 

Про внесення змін до складу органу 
приватизації житлового фонду, 
затвердженого рішення міської ради від 12 
липня 2018 року № 21 «Про затвердження 
Положення та складу органу приватизації 
житлового фонду, що перебуває у 
комунальній власності міської ради» 

 

 

Керуючись статтями 25, 26, 30 Закону України «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», статтею 15 Житлового кодексу, статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», Законом України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян», затвердженим наказом Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства України від   16 грудня 2009 року 

№ 396 та у зв’язку з кадровими змінами, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до складу органу приватизації житлового фонду, що 
перебуває у комунальній власності Баштанської міської ради, затвердженого 
рішенням міської ради від 12 липня 2018 року № 21 ««Про затвердження 
Положення та складу органу приватизації житлового фонду, що перебуває у 
комунальній власності міської ради», а саме:  

вивести зі складу органу приватизації житлового фонду, який перебуває 
у комунальній власності Баштанської міської ради, голову органу приватизації 
– ДРАГУНОВСЬКОГО Володимира Вікторовича, першого заступника міського 
голови та члена органу приватизації СМУЛЬСЬКОГО  Миколу Івановича, 
депутата міської ради сьомого скликання.  

ввести до складу органу приватизації житлового фонду, який перебуває 
у комунальній власності Баштанської міської ради, голову органу приватизації 
– ВАСИЛЬЄВА Олександра Сергійовича, заступника міського голови з питань 



діяльності виконавчих органів ради та члена органу приватизації КОНОНЕНКА 
Андрія Володимировича, депутата міської ради восьмого скликання.  

 

2. Склад органу приватизації житлового фонду, що перебуває у 
комунальній власності Баштанської міської ради, викласти у новій редакції, 
згідно з додатком. 

 

3. Рішення міської ради від 12 листопада 2018 року № 9 та від  23 грудня 
2019 року № 8 «Про внесення змін до рішення міської ради від  12 липня 2018 
року № 21 «Про затвердження Положення та складу органу приватизації 
житлового фонду, що перебуває у комунальній власності міської ради» вважати 
такими, що втратили чинність. 
 

 

 

Міський  голова                                                              Олександр БЕРЕГОВИЙ   

 

 

 

 



 


