
 
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

  РІШЕННЯ 
 

 24.01. 2017 року                                                                          № 39 
 

Про видачу ордера  

 

Розглянувши заяву гр. ***** керуючись ст.ст. 15, 51, 127, 128, 129 Житлового 

кодексу, Положенням про гуртожитки, що затверджено 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 27.04.2015 № 84, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 р. за № 778/27223, враховуючи 

рекомендації громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

(протокол засідання комісії № 1 від 20.01.2017р.), на виконання делегованих 

повноважень, зазначених у п.п. 8 п. б ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Комсомольської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Видати ордер на кімнату № ** у будинку ( гуртожитку) № ** по вул. *** в смт. 

Слобожанське Зміївського р-ну Харківської обл. на ім’я гр. *****, ****** р.н. 

(ідентифікаційний номер ***), із складом сім’ї 1 чоловік: *****. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голову громадської комісії з 

житлових питань при виконавчому комітеті Дубнюка М.М. 

 

 

 

 

Заступник селищного голови      М.М.Дубнюк 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Стаття 15. Компетенція виконавчих комітетів районних,  

                міських, районних у містах Рад народних депутатів  

                у галузі використання і забезпечення схоронності  

                житлового фонду  

 

     Виконавчі комітети районних,  міських,  районних у містах Рад  

народних   депутатів   у   межах   і   в   порядку,   встановлених  

законодавством   Союзу   РСР,   цим   Кодексом  та  іншими  актами  

законодавства Української РСР,  на території району, міста, району  

в місті: 

     1) здійснюють   державний   контроль   за   використанням   і  

схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30); 

     2) керують  житловим  господарством,  забезпечують   належний  

технічний стан,  капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що  

є у віданні Ради; 

     3) здійснюють   управління   житловим   фондом  місцевих  Рад  

(частина перша статті 18); 

     4) здійснюють  контроль за станом та експлуатацією  відомчого  

житлового фонду; 

     5) здійснюють   облік  громадян,  які  потребують  поліпшення  

житлових умов (частина перша  статті  36),  а  також  контроль  за  

станом  цього обліку на підприємствах,  в установах,  організаціях  

(стаття 41),  затверджують рішення про взяття громадян  за  місцем  

роботи на облік потребуючих поліпшення житлових умов (стаття 39); 

     6) приймають рішення про надання жилих приміщень  у  будинках  

житлового  фонду  місцевої Ради (стаття 51),  затверджують спільні  

рішення  адміністрації  і  профспілкового  комітету  підприємства,  

установи,  організації  про  надання  жилих  приміщень  у будинках  

відомчого житлового фонду (стаття 52); 

     7) здійснюють   облік   громадян,  які  бажають  вступити  до  

житлово-будівельного  кооперативу  ( частина четверта статті 134),  

затверджують  списки  осіб,  які вступають до житлово-будівельного  

кооперативу,     і     рішення     загальних     зборів     членів  

житлово-будівельного  кооперативу про прийом до членів кооперативу  

та  про  надання квартири (частина шоста статті 137, частина перша  

статті 141); 

     8) здійснюють  контроль  за  діяльністю   житлово-будівельних  

кооперативів,  за  експлуатацією та ремонтом належних їм будинків,  

скасовують    рішення    загальних    зборів     або     правління  

житлово-будівельного   кооперативу,  що  суперечать  законодавству  

(стаття 138); 

     9) приймають  рішення  про включення жилих приміщень до числа  

службових (стаття  118),  затверджують  рішення  загальних  зборів  

членів  колгоспу  або  зборів  уповноважених  про  включення жилих  

приміщень у  будинках  колгоспів  до  числа  службових  і  перелік  

категорій  робітників,  яким  можуть  надаватися  такі  приміщення  

(стаття 120); 

     10) видають  ордери  на жилі приміщення (частина перша статті  

58, частина перша статті 122, частина друга статті 141); 

     11) видають  охоронні  свідоцтва  (броню) на жилі  приміщення  

(стаття 75); 

     12) здійснюють  контроль за утриманням будинків,  що належать  

громадянам (стаття 154); 

     13) подають  громадянам  допомогу  в проведенні ремонту жилих  

приміщень (стаття 178). 

     Виконавчі комітети районних,  міських,  районних у містах Рад  

народних депутатів вирішують й інші питання в галузі  використання  

і  забезпечення  схоронності  житлового  фонду,  віднесені  до  їх  

відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.  

 

 

 

 



 
Стаття 51. Порядок надання жилих приміщень у будинках  

                житлового фонду місцевих Рад народних депутатів  

 

     Жилі приміщення  в  будинках  житлового  фонду  місцевих  Рад  

народних   депутатів  надаються  громадянам  виконавчим  комітетом  

районної,  міської,  районної в місті,  селищної,  сільської Ради  

народних  депутатів  за  участю  громадської  комісії  з  житлових  

питань,  створюваної при виконавчому  комітеті  з  депутатів  Рад,  

представників громадських організацій, трудових колективів.  

 

 
  Стаття 127. Гуртожитки  

 

     Для  проживання  робітників,  службовців, студентів, учнів, а  

також   інших   громадян  у  період  роботи  або  навчання  можуть  

використовуватись гуртожитки. Для тимчасового проживання осіб, які  

відбували  покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на  

певний  строк і потребують поліпшення житлових умов або жила площа  

яких  тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле приміщення  

немає можливості, а також осіб, які потребують медичної допомоги у  

зв'язку   із   захворюванням   на   туберкульоз,  використовуються  

спеціальні   гуртожитки.   Під   гуртожитки  надаються  спеціально  

споруджені або переобладнані для цієї мети жилі будинки. 

     Жилі будинки  реєструються  як   гуртожитки   у   виконавчому  

комітеті   районної,  міської,  районної  в  місті  Ради  народних  

депутатів. 

(  Стаття  127  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 3167-IV  

( 3167-15 ) від 01.12.2005 )  

 

     Стаття 128. Порядок надання жилої площі в гуртожитках  

 

     Порядок надання   жилої   площі  в  гуртожитках  визначається  

законодавством  Союзу  РСР,  цим   Кодексом   та   іншими   актами  

законодавства Української РСР. 

     Жила площа  в  гуртожитку  надається  за  спільним   рішенням  

адміністрації   підприємства,   установи,  організації  чи  органу  

кооперативної або іншої громадської  організації  та  відповідного  

профспілкового комітету і комітету комсомолу. 

     Жила   площа   у   спеціальних  гуртожитках  для  тимчасового  

проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або  

позбавлення  волі на певний строк і потребують поліпшення житлових  

умов  або  жила  площа  яких  тимчасово заселена чи яким повернути  

колишнє  жиле  приміщення  немає  можливості,  а  також  осіб, які  

потребують   медичної  допомоги  у  зв'язку  із  захворюванням  на  

туберкульоз,  надається  в  порядку,  що визначається відповідними  

органами місцевого самоврядування. 

(  Стаття  128  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 3167-IV  

( 3167-15 ) від 01.12.2005 )  

 

     Стаття 129. Ордер на жилу площу в гуртожитку  

 

     На підставі  рішення  про  надання  жилої  площі в гуртожитку  

адміністрація   підприємства,    установи,    організації    видає  

громадянинові  спеціальний  ордер,  який  є  єдиною  підставою для  

вселення на надану жилу площу.  

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3167-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3167-15

