
                     
 
        У К Р А Ї Н А 

          Коростенська міська рада Житомирської області 
          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від 25.04.2012р. № 178  
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  
Коростенської міської ради від 22.02.2012р. № 88 
«Про створення при виконавчому комітеті  
Коростенської міської ради комісії із розв’язання  
проблемних питань, забезпечення реалізації житлових прав  
мешканців гуртожитків» 
 
 
      На виконання Закону України „Про забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків від 04.09.2008 року № 500-VI із змінами і 
доповненнями внесеними Законом України від 8 вересня 2011 року № 3716- 
VI, Положення „Про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян” затвердженого Наказом Міністерства                  
з питань житлово-комунального господарства України від 29.01.2010 року                 
№ 109/17404, керуючись п.п. 10 п. „б” ст. 30, ст. 40 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської 
міської ради 
РІШАЄ: 
 
1. Затвердити склад комісії із розв’язання проблемних питань забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків  (додаток № 1). 
 
2. Попередній склад комісії затверджений рішенням виконавчого комітету 
Коростенської міської ради від 22.02.2012р. № 88 «Про створення при 
виконавчому комітеті Коростенської міської ради комісії із розв’язання 
проблемних питань, забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків», вважати не дійсним.  
 

 
 
             Міський голова                                                         В. Москаленко  

Перший заступник міського голови 
В. Вигівський 

Начальник управління житловим фондом 
Т. Вознюк 

                                                                                                                     Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                            Т.Камінська 



 
  

Додаток № 1 
                                                                                                                                                    до рішення виконкому 
                                                                                                                                                    від 25.04.2012р. № 178 
                                                                         
 

Склад  
комісії із розв’язання проблемних питань забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків 
 
 
1. Вигівський  

Володимир Васильович 
голова комісії, перший заступник 
міського голови 

2. Якубовський 
Леонід Павлович  

заступник голови комісії, заступник 
міського голови 

3. 
 

Вознюк  
Тетяна Олександрівна 

секретар комісії, начальник відділу 
управління житловим фондом  

                                      Члени комісії: 
4. Білошицький  

Олександр Петрович 
головний спеціаліст відділу управління 
житлово-комунальним господарством та 
благоустрою УЖКГ 

5. Зінюк  
Олександр Артемович 

начальник інспекції по благоустрою, 
депутат міської ради 

6. Войтюк  
Руслан Леонідович  

головний спеціаліст, юрисконсульт 
юридичного відділу  

7. Вигівська  
Валентина Миколаївна  

головний соціальний державний 
інспектор УПСЗН 

8. Венгловська  
Валентина Степанівна 

голова органу самоорганізації населення 
-  Спілки голів окружних будинкових 
комітетів (за згодою) 

9. комендант гуртожитку 
балансоутримувача 

відповідних КВЖРЕПів 

10. паспортист  балансоутримувача відповідних КВЖРЕПів 

11. Кудринська Катерина Степанівна начальник комунального підприємства 
„Коростенське  міжміське бюро 
технічної інвентаризації” (за згодою) 

12. Копишинська Неля Іванівна    головний спеціаліст відділу архітектури 
та містобудування та земельних ресурсів 

13. Подгорна Світлана Василівна головний спеціаліст управління 
державної міграційної служби 

 
 
 

Керуючий справами виконкому                       А.Охрімчук 
 
 
 


