
                     
 
        У К Р А Ї Н А 

          Коростенська міська рада Житомирської області 
          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
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. Створити при виконавчому комітеті Коростенської міської ради 
комісію із розв’язання проблемних питань, забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків. 

2. Затвердити склад комісії із розв’язання проблемних питань, по 
забезпеченню реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. 

3. Затвердити Положення із розв’язання проблемних питань,  комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.  

 
 
             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 22.02.2012р. № 88 
                                                                         
 

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 спілки голів вуличного комітету 
(за згодою) 

9. комендант гуртожитку 
балансоутримувача 

-  

10. паспортист  балансоутримувача -  

 
 
 

Керуючий справами виконкому                       А.Охрімчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток № 2 
                                                                                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                                                                             від 22.02.2012р. № 88 
 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про комісію із розв'язання проблемних питань,  

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків  
 
 
1. Комісія із розв'язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на 
житло (далі – комісія) є постійно діючим дорадчим органом Коростенської міської ради, 
що створюється з метою опрацювання механізму реалізації права мешканців гуртожитків 
на приватизацію займаного ними у гуртожитках житла. 
2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 
3.Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
- розглядає спірні питання щодо порядку надання жилої площі в гуртожитках 
підприємств, установ, організацій всіх форм власності, та гуртожитків комунальної 
власності територіальних громади міста; 
- розглядає проблемні питання, що виникають при вселенні або переселенні громадян із 
гуртожитку; 
- відстежує додержання вимог Житлового кодексу України стосовно виселення громадян з 
гуртожитку з наданням, або без надання їм інших жилих приміщень, а також стосовно 
осіб, яких не може бути виселено з службових жилих приміщень без надання іншого 
жилого приміщення; 
- відстежує дотримання порядку виселення з гуртожитків, сезонних, тимчасових 
працівників і осіб, що працювали за строковим трудовим договором, які припинили 
роботу, а також осіб, що вчились у навчальних закладах і вибули з них. 
4. Комісія має право залучати до своєї роботи фахівців міських органів виконавчої влади, 
громадських організацій, які здійснюють захист інтересів громадян, що проживають у 
гуртожитках та мешканців гуртожитків.  
5. Керівництво комісії здійснює її голова. 
Голова комісії має одного заступника. 
6. В разі необхідності, для вивчення матеріалів, поданих на розгляд комісії може 
створюватись робоча група в складі не менше п'яти чоловік, до якої можуть залучатися 
представники органів влади та підприємств, установ, організацій всіх форм власності. 
7. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру 
необхідності. 
Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання комісії визначаються головою 
комісії. 
Засідання комісії проводить її голова. Засідання комісії проводиться у разі, коли у ньому 
беруть участь більшість половини членів комісії.  
На засіданні комісії можуть бути присутні мешканці гуртожитків. 
8. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох 
третин присутніх на засіданні комісії членів.  
9. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується головою, або 
головуючим.  

 
 
 

Керуючий справами виконкому                       А.Охрімчук 
    


