
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

22 січня 2018 року                                                                                        № 5 

 

Про роботу громадської  комісії  з житлових 

питань при виконкомі Гребінківської міської  

ради за 2017 рік та затвердження плану роботи 

 на 2018 рік  

 

Заслухавши звіт секретаря виконавчого комітету Гребінківської міської 

ради Лисогор В.М. щодо роботи громадської комісії з житлових питань  при 

виконавчому комітеті Гребінківської міської ради у 2017  році та план роботи 

комісії на 2018 рік,  у відповідності до ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гребінківської  міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Звіт про роботу громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Гребінківської міської ради за 2017 рік взяти до відома (додається).  

2. Затвердити план роботи громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Гребінківської  міської ради на 2018 рік (додається). 

 

Міський голова                                                                   В.І.Колісніченко 
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Звіт про роботу громадської комісії з житлових питань 

при виконкомі  Гребінківської міської ради 

за 2017 рік 

Відповідно до Житлового кодексу України та «Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов», затверджених 

Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок 

за № 470 від 11.12.1984 року, постанови № 510  виконавчого комітету 

обласної ради народних депутатів та Президії обласної ради професійних 

союзів від 25.12.1984 р. « Про Правила обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, покращення житлових умов і надання їм 

житлових приміщень в Українській РСР», Положення про громадську 

комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Гребінківської міської 

ради, затвердженого рішенням виконкому Гребінківської  міської ради від 14 

березня 2016 року № 41 «Про затвердження Положення про громадську  

комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Гребінківської  міської 

ради» протягом 2017 року було проведено 7 засідань громадської комісії з 

житлових питань, на яких розглянуто наступні питання:  

- про внесення поточних змін до складу сімей тих громадян, які 

перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради;  

- про затвердження списків працівників , які перебувають на черзі за 

місцем роботи ; 

- про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному 

обліку при виконкомі Гребінківської міської ради; 

- про переоформлення особових рахунків на займану жилу площу 

(зміна договору найму). 

На квартирній черзі при   виконавчому комітеті Гребінківської   міської  ради 

станом на 01.01.2018 року перебувають:  

- на загальних підставах- 9 осіб; 

- в списках громадян, що користуються правом першочергового 

одержання житла –  15 громадян, серед яких:  

- учасників бойових дій ( учасник АТО)–1 особа;  

- співробітників міліції – 1 особа ;  

- прапорщик , звільнений з військової служби за скороченням штатів- 1; 

- багатодітних родин, які мають від трьох до п’яти дітей-  6; 

- особа, що проживає у ветхому будинку - 1;  

- інвалід І групи – 1 особа; 

- громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС-1; 

- учасники бойових дій на території інших держав – 3 особи. 

 В списках позачерговиків –  7 громадян, серед яких:  

-  громадян з числа дітей сиріт- 1; 

- дітей позбавлених батьківського піклування – 4; 

- особи,  призначені на роботу в іншу місцевість -2 

Секретар виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради                                                         В.Лисогор 
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                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       рішення виконавчого комітету  

                                                                       Гребінківської міської ради 

                                                                        22.01.2018 р. № 5 

План роботи громадської комісії 

з житлових питань при виконавчому комітеті 

Гребінківської міської ради 

на 2018 рік 

Комісія керується у своїй роботі Конституцією України, Законами 

України, Указами Президента України, Житловим кодексом, Постановами 

Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які потребують 

покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській 

РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української 

республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, постановою 

№510  виконавчого комітету обласної ради народних депутатів та Президії 

обласної ради професійних союзів від 25.12.1984 р. « Про Правила обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, покращення житлових 

умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР», Положенням про 

громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті 

Гребінківської міської ради, затвердженим  рішенням виконкому 

Гребінківської  міської ради від 14 березня 2016року  № 41 «Про 

затвердження Положення про громадську  комісію з житлових питань при 

виконавчому комітеті Гребінківської  міської ради» 

Усі матеріали щодо взяття громадян на квартирний облік; щодо 

внесення змін в облікові справи громадян, які перебувають на квартирному 

обліку; щодо надання громадянам житлових приміщень та зняття громадян з 

квартирного обліку розглядаються на засіданні  громадської комісії з 

житлових питань при виконавчому комітеті Гребінківської міської ради (далі 

– житлова комісія). Засідання житлової комісії проводиться в міру 

необхідності. 

 

 

 

№ 

п/п 

Заходи  Термін 

виконання 

1. Розглянути питання: 

  взяття громадян на квартирний облік;  

 включення в списки осіб, що користуються правом 

позачергового та першочергового одержання жилих 

приміщень; 

  зняття громадян з квартирного обліку, виключення 

За потребою 
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із списків осіб, які користуються правом 

позачергового та першочергового одержання жилих 

приміщень;  

 розподілу жилої площі та надання громадянам 

жилих приміщень;  

  переоформлення особових рахунків на займану 

жилу площу (зміна договору найму);  

 обміну квартир; 

  включення жилих приміщень до числа службових; 

 виключення жилих приміщень з числа службових. 

2. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету з 

питань, що відносяться до її компетенції. 

За потребою 

3. Впорядкування квартирної черги відповідно до 

рішень виконавчого комітету 

За потребою 

4.  Реєстрація заяв про взяття на квартирну чергу За потребою 

5. Розглядає пропозиції . заяви , скарги громадян та 

інші питання, що входять до повноважень комісії. 

За потребою 

6. Формування житлових справ За потребою 

7. Проведення щорічної перереєстрації квартирної 

черги 

жовтень-

грудень 

 

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету міської ради                             В.Лисогор                         
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