
У К Р А Ї Н А
Харківська область
Зміївський район

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

РІШЕННЯ   

05 березня 2020 року                                                         № 80

Про внесення змін до складу комісії
по переведенню житлових приміщень
(житлових будинків, квартир) у нежитлові
при їх реконструкції під розміщення об’єктів
невиробничої сфери і нежитлових приміщень 
(нежитлових будинків, приміщень) у житлові 
на території Комсомольської селищної ради

Керуючись  підпунктами  1,  2,  5  пункту  «Б»  статті   31  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Комсомольської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до складу комісії по переведенню житлових приміщень (житлових будинків,
квартир)  у  нежитлові  при  їх  реконструкції  під  розміщення  об’єктів  невиробничої  сфери  і
нежитлових  приміщень  (нежитлових  будинків,  приміщень)  у  житлові  на  території
Комсомольської  селищної  ради:  вивести  із  складу  комісії  Донченка  Олега  Петровича,
колишнього головного інженера КП «Комінальник» та включити до складу комісії Назаренка
Романа Вікторовича, головного інженера КП «Комінальник»

2. Викласти додаток № 1 до рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради від
20.06.2014р. № 94 у наступній редакції:

1 Дубнюк Микола 
Миколайович

Заступник селищного голови, голова комісії

2 Тимченко Олена 
Володимирівна

Заступник селищного голови, заступник голови комісії

3 Кривеженко Віра 
Василівна

Спеціаліст І категорії-юрисконсульт селищної ради, секретар комісії

4 Хабарова Яна 
Олександрівна

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради 

5 Пивовар Оксана 
Володимирівна

Спеціаліст І категорії-землевпорядник селищної ради

6 Мороз Тетяна 
Миколаївна

Спеціаліст селищної ради

7 Назаренко Роман 
Вікторович

Головний інженер КП «Комунальник» (за згодою)

8 Котенко Микола 
Васильович

Начальник виробничого відділу КП «Комунальник» (за згодою)
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9 Лейба Ірина Борисівна  Начальник виробничого відділу КП «Комунальник» (за згодою)
10 Сопін Сергій 

Михайлович
Начальник відділу житлово-комунальних послуг Зміївської ТЕС (за 
згодою)

11 Член комісії Один з керівників комунального підприємства, ОСББ, ЖТ, ЖБК, на 
балансі якого перебуває будинок, в якому планується переведення 
житлових приміщень до розряду нежитлових або нежитлових 
приміщень до розряду житлових

12 Член комісії Депутат Комсомольської селищної ради, до округу якого відноситься 
будинок, в якому планується переведення житлових приміщень до 
розряду нежитлових або нежитлових приміщень до розряду житлових

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника  Комсомольського
селищного голови Дубнюка М.М.

Комсомольський селищний голова Дмитро ДІХТЯР
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