
Україна                                 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

 
 

від    21     серпня   2014р.                                                               № 144 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 05.06.2013року №104 

«Про утворення міської постійної комісії 

із забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитку та затвердження  

Положення про неї» 

 

           У зв’язку із кадровими змінами, керуючись ст. __ Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

 

1.   Про внесення змін до п.1 розпорядження міського голови від 05.06.2014 року №104 

«Про утворення міської постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитку та затвердження Положення про неї», виклавши п.1 у новій 

редакції: 

             - затвердити склад міської постійної комісії із забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитку за адресою: м. Знам’янка, проспект ВЛКСМ,8 (склад комісії 

додається).  

2.   Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                                                     І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

          

 

 

 



                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 розпорядженням міського голови  

                                                                                                 від   21  серпня  2014 року  №  144 

                                                                                                                                                                                                                 

СКЛАД 

міської постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку  

 

Голова комісії 

Заруцький Андрій Анатолійович - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

 

Заступник голови комісії 

Лаптєва Любов Олександрівна – начальник управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради 

 

Секретар комісії 

Коваль Катерина Миколаївна - головний спеціаліст відділу ЖКГ управління 

містобудування, архітектури та  житлово-комунального господарства Знам'янської міської 

ради 

 

Члени комісії: 

 

Балан Сергій Миколайович – начальник сектором з надзвичайних ситуацій, охорони 

праці, екології та благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства; 

Голова Людмила Олексіївна – керівник Знам’янського міжміського комунального 

підприємства «Бюро технічної інвентаризації»; 

Грицюк Алла Анатоліївна – начальник відділу земельних питань Знам’янської міської 

ради; 

Гулий Андрій Андрійович – начальник МВ УМВС у Кіровоградській області (за 

згодою); 

Данільченко Юрій Володимирович – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Знам'янської міської ради; 

Дегтярь Едуард Григорович – керівник комунального підприємства «Знам’янська 

житлово-експлуатаційна контора №1»; 

Іваськів Тетяна Анатоліївна – начальник фінансового управління виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради; 

Качанов Ігор Олексійович – начальник відділу архітектури, містобудування управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської 

ради; 

Ковбасюк Олександр Михайлович – начальник Знам’янського РЕМ                                                                                              

ВАТ «Кіровоградобленерго» (за згодою); 

Ковтанюк Анатолій Андрійович – головний державний інспектор східного 

інспекційного відділу Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю у 

Кіровоградській області (за згодою); 

Ларіонов Владислав Сергійович – начальник Знам’янського міськрайонного відділу 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області 

(за згодою); 

Лапіна Юлія Анатоліївна – заступник начальника управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства; 

Лелека Ігор Леонідович – начальник Знам’янського будівельно-монтажного 

експлуатаційного управління №3 (за згодою); 



Манько Сергій Вікторович – заступник головного державного санітарного лікаря 

Знам’янського та Олександрівського районів (за згодою); 

Підкопайло Лілія Францівна – комендант гуртожитку по проспекту ВЛКСМ,8 (за 

згодою); 

Рябов Олег Михайлович – директор Знам’янського водо каналізаційного господарства 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (за згодою); 

Рожков Олег Анатолійович – начальник міськрайонного відділу статистики (за згодою); 

Русенко Віктор Олександрович – заступник начальника Знам’янського будівельно-

монтажного експлуатаційного управління №3 (за згодою); 

Самарін Федот Васильович – начальник Знам’янського управління з експлуатації 

газового господарства (за згодою); 

Сторчак Володимир Петрович – юрисконсульт Знам’янського будівельно-монтажного 

експлуатаційного управління №3 (за згодою); 

Третьякова Катерина Володимирівна – начальник відділу економічного розвитку 

промисловості, інфраструктури та торгівлі виконавчого комітету Знам'янської міської 

ради; 

Чернявський Олег Миколайович – головний інженер комунального підприємства 

"Знам'янська житлово-експлуатаційна контора №1"; 

Шуліка Павло Миколайович – заступник начальника Знам’янського будівельно-

монтажного експлуатаційного управління №3 (за згодою). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  розпорядженням міського голови 

                                                                                                  від        червня 2013 року №  

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міську постійну комісію із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

                                                                 гуртожитку  

 

1.  Комісія із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (далі - 

Комісія) – це постійно діючий дорадчий орган при міській раді, який утворюється з метою 

реалізації конституційного права на житло громадян, які на законних підставах 

зареєстровані та фактично проживають у гуртожитку, призначеному для проживання 

одиноких громадян або для проживання сімей. 

 

2.  У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами 

Президента та Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами ОДА, рішеннями 

сесій міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також 

Положенням про постійну комісію із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитку (далі – Положення). 

 

3. Основними завданнями Комісії є розгляд питань щодо: 

-проведення аналізу основних проблем мешканців гуртожитку; 

- створення сприятливих умов для реалізації житлових прав мешканців гуртожитку; 

- прийняття у власність територіальної громади гуртожитку відповідно до Закону України 

"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (далі – Закон); 

- реконструкції, капітального ремонту чи перепрофілювання або про знесення гуртожитку 

після його прийняття у власність територіальною громадою та відселення мешканців 

відповідно до чинного законодавства; 

- надання пропозицій при визначенні управителів гуртожитку, а також виконавців 

житлових і комунальних послуг; 

- проведення реконструкції, капітального ремонту, переобладнання гуртожитку, про 

визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання в ньому людей та про 

знесення аварійного та непридатного для проживання гуртожитку; 

- надання допомоги по переводу гуртожитку в статус житлового будинку з подальшою 

організацією об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; 

- участі у розробці місцевих програм фінансування, утримання та облаштування 

гуртожитку, переданого територіальній громаді відповідно до Закону, здійснення 

контролю за їх виконанням; 

- попереднього розгляду спірних питань, пов′язаних з порушенням житлових прав 

громадян, які проживають у гуртожитку, з метою досудового вирішення.  

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право: 

- отримувати в установленому порядку від власників гуртожитку (уповноважених ними 

осіб), підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених 

на неї завдань; 

- заслуховувати на своїх засіданнях власників гуртожитку (уповноважених ними осіб), 

мешканців гуртожитку, керівників підприємств, установ, організацій з питань, що 

належать до компетенції Комісії; 

- залучати до роботи відповідних фахівців, власників гуртожитку, мешканців гуртожитку, 



спеціалістів підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), незалежних 

експертів, представників громадськості. 

 

5.  Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами. 

 

6.    Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який є заступником міського голови. 

 

Голова Комісії скликає засідання, вносить питання на її розгляд. 

 

7. Формою роботи Комісії є засідання, яке скликається у разі потреби. 

 

Засідання Комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її 

складу. 

 

8.    Рішення Комісії оформляється протоколами, який підписує голова Комісії, а у разі 

його відсутності або за його дорученням – заступник голови Комісії та секретар Комісії. 

 

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх 

на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним голосом є голос 

голови Комісії або його заступника. 

 

9.    Рішення Комісії, прийняті у межах її компетенції, мають рекомендаційний характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


