
 

Україна 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 
 

від   “ ___ ” __________  2020 року         м. Шепетівка                                                   № ____ 

 

Про затвердження складу  

громадської комісії з житлових питань 

та «Положення про громадську 

комісію з житлових питань при виконавчому  

комітеті Шепетівської міської ради» 

 

У зв’язку із кадровими змінами та відповідно до статей 22, 23, 51, 60 Житлового 

кодексу Української РСР, пункту 19 «Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 

затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 року №470, 

керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради,-    
 

ВИРІШИВ:  

1.Затвердити громадську комісію  з житлових питань у складі: 

Голова комісії: 

 

 

Ігор Ялоха                     – заступник міського голови; 

 

заступник голови комісії: 

 

 

Юрій Гудзик  –начальник управління житлово-комунального 

господарства Шепетівської міської ради; 

секретар комісії: 

 

 

Альона Вержбицька  –начальник відділу житлових питань та комунального 

майна – юрисконсульт управління житлово-комунального 

господарства Шепетівської міської ради; 

члени комісії:  

Ганна Бабась  –начальник юридичного відділу апарату Шепетівської 

міської ради та її виконавчого комітету; 

Дмитро Волколуп   –голова житлової комісії В/ч А 3730, член житлової 

комісії Шепетівського гарнізону (за згодою);  

Людмила Гудзовська  – начальник відділу пільгового забезпечення управління 

праці та соціального захисту населення Шепетівської 

міської ради; 

Іван Занов’як  –заступник начальника служби - завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та усиновлення служби в 

справах дітей апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету; 

Світлана Селецька  –бригадир ВП «Шепетівська дистанція колії» (за згодою); 

Ірина Якимчук  – депутат Шепетівської міської ради восьмого скликання 

(за згодою). 

2.Затвердити «Положення про громадську комісію з житлових питань при виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради» (додається); 



3.Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 122 від 21.05.2020 року 

«Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань» та рішення 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 242 від 26.11.2015 року «Про 

затвердження Положення про громадську комісію з житлових питань при виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради» вважати такими, що втратили чинність. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – 

Ялоху І.С. 

 

 

Міський голова                            Віталій БУЗИЛЬ  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            

 

 



                                                                                            Додаток  

                                                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                    Шепетівської міської ради №____ 

                                                                   від «___» ___________ 2020 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті 

Шепетівської міської ради 

 

1. Загальні положення: 
 1.1 Громадська комісія з житлових питань утворюється при виконавчому комітеті 

Шепетівської міської ради з метою здійснення громадського контролю та гласності при 

прийнятті рішень з питань квартирного обліку, надання жилих приміщень, реалізації прав 

громадян на житло, захисту цих прав від можливих порушень. 

 1.2 Діяльність комісії базується на принципах добровільності, рівноправності її членів, 

законності, гласності, демократизму. 

 1.3 Основним напрямком діяльності комісії є забезпечення громадського контролю за 

дотриманням законодавства з  житлових питань.  

 1.4 Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим кодексом 

Української РСР, Законами України, «Правилами обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР», затвердженими 

постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року №470, іншими 

нормативно-правовими актами, що стосуються житлових питань, рішеннями виконавчого 

комітету, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 
 

2. Обов‘язки комісії: 
 2.1 Розглядати заяви громадян щодо зарахування на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов (квартирний облік) та зняття їх з такого обліку.  

 2.2 Вносити пропозиції для виконавчого комітету Шепетівської міської ради про 

включення житлових приміщень до числа службових та про виключення житлових 

приміщень із числа службових.  

 2.3 Здійснювати підготовку проектів рішень виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради щодо надання житла громадянам, які перебувають на обліку громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання відповідно до норм 

чинного законодавства.  

 2.4 Здійснювати підготовку проектів рішень виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради щодо надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або 

непридатного для проживання житла, з будинків, що підлягають знесенню у зв‘язку з 

вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб тощо.  

 2.6 Розглядати питання  щодо організації створення житлово-будівельних 

кооперативів та ведення контролю за їх діяльністю. 

 2.7 Ведення обліку переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено вести 

квартирний облік, здійснювати підготовку рішень про включення або виключення таких 

організацій із списку тих, що ведуть квартирний облік. 

 2.10 Надавати дозвіл на оформлення і видачу ордерів на вселення громадян в жилі 

приміщення. 

 2.11 Розглядати питання щодо надання дозволу на реєстрацію місця проживання у 

житловому приміщенні, що належить до комунальної власності територіальної громади. 

 2.12 Розглядати питання щодо надання дозволу на переоформлення договору найму 

жилого приміщення відповідно до вимог статей 103-107 Житлового кодексу Української 

РСР. 



 2.13 Проводити щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

 2.14 Здійснювати контроль за станом квартирного обліку на підприємствах, установах, 

організаціях. 

 2.15 Розглядати питання щодо затвердження рішень підприємств, установ, організацій 

про взяття громадян за місцем роботи на облік потребуючих поліпшення житлових умов. 

 2.16 Розглядати питання щодо затвердження спільних рішень адміністрації і 

профспілкового комітету підприємств, установ, організацій про надання жилих приміщень 

у будинках відомчого житлового фонду; 

 2.17 Здійснювати інші обов’язки передбачені Житловим кодексом Української РСР, 

«Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в УРСР», затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради від 11 грудня 1984 року №470 та Законами України. 

   

3. Права комісії: 
Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, 

комісія має право: 

 3.1 Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій (за погодженням) для розгляду питань, що належать до її компетенції. 

 3.2 Здійснювати контроль, проводити перевірки, складати акти з питань що належать 

до її компетенції. 

 3.3 При необхідності до участі в роботі комісії з правом дорадчого голосу запрошувати 

працівників житлово-комунальних, правоохоронних органів, органів охорони здоров‘я, 

інших установ та організацій. 

 3.4 Одержувати у встановленому законом порядку від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію 

необхідну для виконання покладених на неї обов’язків. 

 

4. Структура та організація роботи: 

 4.1 Комісія працює у складі з дев’яти осіб: голова комісії (заступник міського голови), 

заступника голови комісії, секретаря комісії та членів комісії. 

 4.2 До складу комісії входять депутати міської ради, представники трудових 

колективів, громадських організацій, працівники апарату міської ради, виконавчого 

комітету та виконавчих органів Шепетівської міської ради.  

 4.3 Персональний склад комісії утворюється рішенням виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради і функціонує протягом здійснення ним своїх повноважень. 

 4.4 Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії, спрямовує роботу її членів 

за напрямками діяльності.  

 4.5 Основними формами роботи комісії є засідання, які проводяться один раз на місяць 

або за потребою. 

 4.6 Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні на менше ніж 

50% її складу. 

 4.7 Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів комісії та відображаються в протоколі, який підписують усі члени комісії. 
 

5. Секретар комісії: 
5.1 Приймає заяви від громадян щодо постановки на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання у виконавчому комітеті 

Шепетівської міської ради. 

5.2 Здійснює перевірку наданих документів від громадян, підприємств, організацій 

і установ з житлових питань та готує їх на розгляд комісії. 



5.3 Бере участь в обстеженні житлових умов громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. 

5.4 Організовує роботу комісії. 

5.5 Оформляє протоколи засідань комісії. 

5.6 Готує проекти рішень виконавчого комітету Шепетівської міської ради з 

житлових питань. 

5.7 Проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному 

обліку у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради. 

5.8  Готує пропозиції про зняття громадян з квартирного обліку. 

5.9 Веде документальний облік громадян, які перебувають на квартирному обліку у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради для поліпшення житлових умов.  

5.10 Розглядає заяви, скарги, клопотання з житлових питань. 

5.11  Веде особистий прийом громадян з житлових питань. 

5.12 Виконує інші доручення, що випливають із завдань громадської комісії з 

житлових питань, відповідно до норм чинного законодавства. 

. 

 

6. Відповідальність: 
6.1 Голова комісії, заступник голови комісії, секретар та члени комісії несуть 

відповідальність за порушення Конституції та Законів України, інших нормативно-

правових актів України, за невиконання або неналежне виконання завдань і обов‘язків 

передбачених цим Положенням.  

. 

 

7. Заключні положення 
7.1 Ліквідація та реорганізація громадської комісії провадиться рішенням 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради у порядку встановленому чинним 

законодавством. 

7.2 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку встановленому 

для його прийняття. 
 

 
 

 Начальник управління житлово-комунального  

 господарства Шепетівської міської ради                                                     Юрій ГУДЗИК 

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                               Наталія БІЛАС  

 

 

 

 

 


