
         
 

 
 

 
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»___________20 __ року   Баштанка                                           №_______
     

 

Про   роботу   житлової   комісії при 

виконавчому комітеті  Баштанської  

міської   ради  за   9 місяців  2019 року 

    

            

 

 Заслухавши інформацію секретаря житлової комісії Богун Н. В. про 

роботу житлової комісії при виконавчому комітеті Баштанської міської ради за 

9 місяців 2019 року, керуючись підпунктом 4 пункту «б» ст.38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1.Інформацію Богун Н. В. про роботу житлової комісії при виконавчому 

комітеті Баштанської міської ради за 9 місяців 2019 року  прийняти до відома. 

 

2.Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Драгуновського В. В.. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Іван РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт  

про роботу житлової комісії при виконавчому комітеті Баштанської 

міської ради за 9 місяців 2019 року 

 

 

Житлова комісія при виконавчому комітеті Баштанської міської ради 

(далі - комісія) утворена виконавчим комітетом міської ради відповідно до 

Житлового кодексу Української РСР та пункту 3 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470. 

Основними завданнями у роботі комісії є: 

- облік громадян за місцем проживання, які потребують поліпшення 

житлових умов; 

- установлення черговості на одержання жилої площі; 

- надання жилої площі у будинках державного і громадського житлового 

фонду. 

 Основною формою роботи комісії є її засідання.  Засідання комісії 

проводяться по мірі надходження заяв. Засідання є правомочним, якщо на 

ньому присутні більшість членів від загального складу. Рішення приймається 

простою більшістю голосів. Кількісний склад комісії - 13 чоловік. 

Станом на 01.10.2019 комісією проведено 8 засідань по розгляду 

житлових питань, які надходять від громадян. На розгляд комісії за звітний 

період надійшло 21 звернення громадян з житлових питань. Всі звернення 

розглянуто на засіданнях житлової комісії. За результатами розгляду по                

19 зверненням прийнято рішення виконавчого комітету, на 2 звернення надано 

письмові відповіді заявникам.  

З питань, що розглядаються, комісія готує пропозиції і вносить їх на 

розгляд виконавчого комітету міської ради. Так, за звітний період виконавчим 

комітетом за рекомендаціями житлової комісії прийнято            12 рішень щодо 

взяття на квартирний облік громадян (в тому числі: 8 - щодо взяття на 

квартирний облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 3 - 

щодо взяття на облік учасників бойових дій, 1- сім’ї вчителів), 2 рішення щодо 

видачі ордеру на вселення в житлове приміщення, 2 рішення щодо внесення 

змін до облікових справ та 3 – щодо зняття з обліку у зв’язку з поліпшенням 

житлових умов.  

 

Голова комісії,  

перший заступник міського голови                  Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 

 

 

Секретар комісії,  

головний спеціаліст відділу з питань  

житлово-комунального господарства,  

будівництва, благоустрою, розвитку  

інфраструктури та комунальної  власності                           Наталія БОГУН 

 


