
  

 

 
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27 листопада 2019 року           Баштанка                                           №226 

   

Про затвердження складу житлової 

комісії при виконавчому комітеті 

Баштанської міської ради у новій 

редакції 

 

 

З метою забезпечення реалізації прав громадян із житлових питань, 

відповідно до Житлового кодексу Української РСР та Правил обліку громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і 

Української республіканської Ради професійних спілок від 11грудня 1984 року 

№ 470, керуючись статтями 30, 52, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у зв’язку із кадровими змінами, виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1.Затвердити склад житлової комісії при виконавчому комітеті 

Баштанської міської ради у новій редакції (додається). 

 

2. Рішення виконавчого комітету  міської ради від 24 червня 2019 року       

№ 133 «Про затвердження складу житлової комісії при виконавчому комітеті 

Бштанської міської ради у новій редакції» вважати таким, що втратило 

чинність. 

 

 

 

Міський голова                                                                Іван РУБСЬКИЙ 

 

    

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

27.11.2019 №226 

 

 

Склад 

житлової комісії при виконавчому комітеті Баштанської міської ради 

    Голова комісії: 

Драгуновський 

Володимир Вікторович 
 перший заступник міського голови 

Заступник голови комісії: 

Болтрушко  

Ігор Юрійович 
 начальник КО «Правопорядок»        

(за узгодженням) 

 

Секретар голови комісії: 

Богун  

Наталія Василівна 
 головний спеціаліст відділу з питань 

житлово-комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та комунальної 

власності 

 

Члени комісії: 

Бенюх  

Юрій Іванович 

 директор ПТУ – 42 (за узгодженням) 

Великород Юрій Валентинович  начальник  відділу з питань житлово-

комунального господарства, благо-

устрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та комунальної 

власності 

Гаврилюк   

Лариса Анатоліївна 
 заступник начальника управління-

начальник відділу автоматизованої 

обробки інформації та контролю за 

соціальними виплатами (за 

узгодженням) 

Григоренко  

Олег Миколайович 

 виконуючий обов’язки директора 

ДНЗ «Баштанський професійний 

ліцей»  

Зюзько  

Ганна Станіславівна 

 депутат міської ради, виконувач 

обов’язків голови ради ветеранів 

війни та праці при міській раді 

Ульянова  

Наталя Василівна 
 т.в.о. директора Баштанського 

районного центру соціальних служб 

для сім’ї дітей та молоді 



Костенко  

Світлана Вікторівна 
 начальник служби у справах дітей 

Баштанської райдержадміністрації (за 

узгодженням)  

Ситнік  

Ольга Миколаївна 
 начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

Смола  

Людмила Олександрівна 
 головний спеціаліст відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого 

комітету Баштанської міської ради 

Шатня  

Тетяна Анатоліївна 

 начальник комунального підприєм-

ства «Баштанське РБТІ» (за 

узгодженням) 

 

 

 

Перший заступник міського голови                    Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


