
 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

  РІШЕННЯ 

 

 11 лютого 2021 року                                            № 40 

 

Про роботу громадської комісії  

з житлових питань при виконавчому  

комітеті Слобожанської селищної ради 

 

Керуючись п. 2 ч. А ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 39, ст. 51 

Житлового кодексу України, п. 3, п. 18, п. 19, п. 57 «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 11.12.1984р. № 471 (із змінами), з метою 

належного забезпечення житлових прав мешканців територіальної громади Слобожанської 

селищної ради виконавчий комітет   

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті 

Слобожанської селищної ради та затвердити її персональний склад (додаток 1). 

 

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

комітеті Слобожанської селищної ради (додаток 2). 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради від 28.04.2015р. № 83 «Про створення громадської комісії з житлових 

питань та затвердження Положення про громадську комісію з житлових питань при 

виконкомі Комсомольської селищної ради» (із змінами). 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Дубнюка М.М. 

 

 

 

 

 

Слобожанський селищний голова       Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                              Додаток № 1 

        до рішення виконавчого комітету 

        Слобожанської селищної ради 

        від 11 лютого 2021р. № 40 

 

Персональний склад громадської комісії з житлових питань  

при виконавчому комітеті Слобожанської селищної ради 

 
№ Членство у 

комісії 

ПІБ Посада  Участь в роботі комісії 

1 2 3 4 5 

1 Голова комісії Дубнюк Микола 

Миколайович 

Заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

У постійному складі 

комісії 

2 Заступник 

голови комісії 
Юношев 
Володимир 
Олександрович 
 

Начальник відділу ЖКГ, 

благоустрою, транспорту, 

містобудування та архітектури 

Слобожанської селищної ради 

У постійному складі 

комісії 

3 Секретар 

комісії 

Мороз Тетяна 

Миколаївна 

Спеціаліст І категорії відділу ЖКГ, 

благоустрою, транспорту, 

містобудування та архітектури 

Слобожанської селищної ради 

У постійному складі 

комісії 

4 Член комісії Назаренко Роман 

Вікторович 

Головний інженер Комунального 

підприємства «Комунальник» 

У постійному складі 

комісії 

5 Член комісії Рєпнікова Олена 

Володимирівна 

Начальник відділу з питань 

правової роботи, запобігання та 

виявлення корупції Слобожанської 

селищної ради 

У постійному складі 

комісії 

6 Член комісії Білевіч Олександр 

Віцентійович 

Депутат Слобожанської селищної 

ради 

Бере участь в роботі 

комісії у разі розгляду 

питань, що стосуються 

мешканців с-ща Донець та 

с-ща Благодатне та/ або 

приміщень (будівель), 

розташованих у цих 

населених пунктах 

7 Член комісії Бутко Олександр 

Володимирович 

Староста  Бере участь в роботі 

комісії у разі розгляду 

питань, що стосуються 

мешканців с. Лиман та/ 

або приміщень (будівель), 

розташованих у с. Лиман 

1 2 3 4 5 

8 Член комісії Русін Юрій 

Вікторович 

Староста Бере участь в роботі 

комісії у разі розгляду 

питань, що стосуються 

мешканців с. Геніївка, с. 

Дачне, с. Курорте, с-ще 

Українське, с. Занки 

та/або приміщень 

(будівель), розташованих 

у цих населених пунктах 

9 Член комісії Стадник Руслан 

Вікторович 

Староста Бере участь в роботі 

комісії у разі розгляду 

питань, що стосуються 

мешканців с. Шелудьківка 

та/або приміщень 

(будівель), розташованих 

у с. Шелудьківка 

10 Член комісії Северін Віктор 

Олександрович 

Староста Бере участь в роботі 

комісії у разі розгляду 

питань, що стосуються 

мешканців с. Нижній 

Бишкин, с. Черкаський 



Бишкин, с. Геївка, с. Суха 

Гомольша та/або 

приміщень (будівель), 

розташованих у цих 

населених пунктах 

11 Член комісії Лисак Тетяна 

Миколаївна 

Староста  Бере участь в роботі 

комісії у разі розгляду 

питань, що стосуються 

мешканців с. Скрипаї, с. 

Мохнач, с-ще Лісне та/або 

приміщень (будівель), 

розташованих у цих 

населених пунктах 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету       Яна ХАБАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 


