
 

 
 

 

 

 
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «___»_________20___  року № ____     Порядковий номер сесії   (римськими                            
    Баштанка                                                      цифрами) та скликання (словом) 

 

 

 

 

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   
 

 

 

 



Додаток  
Рішення  Баштанської міської ради                                                                                              
12 липня 2018 року № 21 

(в редакції рішення Баштанської 
міської ради від _________№ ____) 

                                                                                                                                    

Склад 
органу приватизації житлового фонду,  

який перебуває у комунальній власності Баштанської міської ради 
 

Голова органу приватизації: 
Васильєв  
Олександр Сергійович 

 заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 
Секретар органу приватизації: 

Богун  
Наталія Василівна 

 головний спеціаліст  відділу з питань 
житлово-комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності 
 

Члени органу приватизації: 
Шатня  

Тетяна Анатоліївна 
 начальник комунального підприємства 

«Баштанське РБТІ» 

Великород  
Юрій Валентинович 

 начальник відділу з питань життлово-

комунального господарства, благо-

устрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності 

Ситнік  

Ольга Миколаївна 

 начальник юридичного відділу  

Черненко  
Олександр Олександрович 

 начальник відділу державної реєстрації 

Кононенко  
Андрій Володимирович 

 депутат міської ради 

 
 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                               Олександр ВАСИЛЬЄВ 


