
г Про CТВOpeHНJI постійної комісії із забезпечеННJI ., 
реалізації житлових проблем ГPOM8ДJIН 
м.Бровари 

Відповідно до пункту підпункту 1 пункту 6 розділу 8 Закону України 
<<Про забезпечеиия реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», 
керуючись пунктом 2 частини 1 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядуваиия в Украіні», враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити постійну комісію із забезпечеНИJI реалізації житлових 
проблем ГPOM8ДJIН м. Бровари (додаток 1). 

2. Затвердити ПоложеННJI про постійну комісію із забезпечеиня 
реалізації житлових проблем громадян м.Бро~ари (додаток 2). . 

з. Контроль за виконанням даного рuпеННJI ПОЮІасти ва заступника 

міського голови Руденка В.В. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про постійну комісію із забезпечення реалізації житлових проблем 

ГPOM8ДJIН м. Бровари 

1. Загальні положення 

1.1. Комісія створюється на виконання Закону Украіни <<Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» з метою 
врегузповання правових, майнових, економічних, соціальних та 
організаційних питань, щодо забезпечення реалізації конституційного 
права на житло ГPOM8ДJIН, які тривалий час на законних підставах 
проживають у гуртожитках, призначених ДJIJI проживання одиноких 

громадян, або для проживання сімей. 
1.2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією Украіни, 

Цивільним кодексом Украіни, Господарським кодексом Украіни, 

Законами Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні», <<Про 
передачу об'єктів права державної та комунальної власності», <<Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», іНІПИМИ 
нормативно-правовими актами, ріmеННJIМИ Броварської міської ради та 

цим ПоложеННJIМ. 
1.3. Комісія проводить свою роботу у формі засідань з 

періодичністю по мірі необхідності. 

2. Порядок роботи комісії 

2.1. Очозпоє комісію голова комісії. Голова комісії у межах 

наданих повноважень: 
- скликає засідання комісії; 
_ головує на засідaНВJIX комісії; 
_ видає розпорядження та доручення, обов'язкові ДJIJI членів 

комісії; 
_ організовує підг~т~вку ~атеріалів для подання на розг~ K~мiciї; 
_ представляє коМ1С1Ю У ВІДНОСИНах з установами та ОРГВНІЗВЦ1JlМИ. 
2.2. Секретар комісії: . . .. 
_ забезпечує виконання доручень гол?ви K~М1CI~; ... 
_ готує матеріали для ро~гляду на з~с~aнm КОМІСll; 
_ оформляє протокол З~С1Дання KOМ1C~. ... ... , 
2.3.На час відСУТНОСТІ голови КОМІСll ИОГО обов язки виконує 

заступник голови комісії. 



2.4. Комісія проводить засідання, на яких РОЗГJIJlДає питання щодо 
передачі гуртожитків у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари, подальшого їх використання, приватизації жилих приміщень 
у гуртожитках. 

2.5. Комісія має право ДJIJI виріmеИИJI питань, ві входить до ії 
компетенції, залучати представників інших установ та організацій. 

2.6. РішеИИJI з питань, що розглядаються на засідaииJIX комісії, 
приймаються простою більшістю голосів, голос голови комісії є 
ухвальний. 

2.7. Протокол засіданИJI комісії підписує голова та секретар 

комісії. 

Виконуючий обов' JlЗКИ міського 
голови - секретар ради 
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Склад 

Додаток 1 
до рimеИИJI Броварської 

міСЬКС!Їj]~И 
відjу~~ 
Не "f)ff-§5-0~ 

постійної комісії із забезпечеННJI реалізації 
житлових проблем ГPOM8ДJIH м. Бровари 

Руденко Володимир 

Володимирович 

Голубовський Григорій 

Павлович 

Дашок Teтma Іванівна 

Члени комісії: 

Андрієвський Вадим 

Анатолійович 

Баба-Мірзоєва Альбіна 
Валентинівна 

Виноградова Лариса 

Миколаївна 

Вознюк Костянтин 

Олександрович 

Коврига Павло Іванович 

~овськийВоло~ 
Михолайович 

Пащенко Олексій Леонідович 

Петрик JIiДiJI воло~івна 

Смалько Аліна Петрівна 

Сторожук ТeтJlИа 
Олександрівна 

- заступник міського голови - голова комісії; 

- заступник міського голови - заступник 
голови комісії; 

- заступник начальника Управління 
комунальної власності - секретар комісії; 

- депутат Броварської міської ради; 

- головний спеціаліст юридичного відділу; 

- заступник міського голови; 

- начальник Управління комунальної 
власності; 

- генеральний директор кп «Служба 
замоввика»; 

- начальник відділу з житлових питань; 

_ директор кп <<Броварське бюро технічної 

інвентаризації»; 
_ начальник відділеНWI ГРОМ8ДJIИства 

паспортноїтамігрaюdйиоїслужб 
Броварського МВ ГУ МВС України в 
Київській області (за згодою); 

_ заступник H~~~ 
коuvяальн Fо~еПОдilDa.I.1і1~а:~ 

~: ~,\~\ ~ с; 
4.· \t;,. ~ - aJ 
tO • tJ 

6 .... J.. ~.., ,О .~ I~IJBOГO 

. ,.., ". 
~ ~

,I І.В.Сапожко Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради .. OI .... ~ 

~=~ 



поДАВВЯ: . 

Нач8JIЬВИК УпрaвлiннJI . . 
комуналЬної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник місы(гоo голови -


	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063

