
У К Р А Ї Н А 

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ 

ЗМІЇВСЬКИЙ  РАЙОН 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

    19  жовтня   2017 року                                                          № 257 

 

Про внесення  змін та доповнень до 

додатку № 1  рішення виконавчого 

комітету Комсомольської селищної 

ради від 20 червня 2014 року  № 94 

 

На виконання делегованих повноважень, зазначених у   підпункті 1 пункту 

«б» статті 31 Закону  виконавчий комітет Комсомольської селищної ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни  та доповнення до додатку № 1 до рішення виконавчого 

комітету Комсомольської селищної ради від 20 червня 2014 року          № 

94, а саме: склад 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 викласти в 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  

- секретар виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради 

5 Пивовар Оксана 

Володимирівна 

-  спеціаліст І  категорії – 

землевпорядник селищної ради 

6 Мороз Тетяна Миколаївна -  спеціаліст селищної ради 



7 Донченко Олег Петрович  -   головний інженер                                  

КП «Комунальник» 

8 Котенко Микола Васильвич - начальник виробничого відділу              

КП "Комунальник" 

9 Лейба Ірина Борисівна  - начальник виробничого відділу                               

КП "Комунальник" 

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 провести перевод 

житлових приміщень до розряду 

нежитлових при їх реконструкції під 

розміщення об’єктів невиробничої 

сфери  та нежитлових приміщень до 

розряду житлових 

12 Член комісії - депутат Комсомольської селищної 

ради, до округу якого відноситься 

будинок, в якому планується 

провести перевод житлових 

приміщень до розряду нежитлових 

при їх реконструкції під розміщення 

об’єктів невиробничої сфери  та 

нежитлових приміщень до розряду 

житлових 

 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дубнюка 

М.М. 

 

 

Комсомольський 

селищний  голова                                                                             Д.М.Діхтяр 

 


