
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 лютого 2019 року                   смт Велика Димерка                                №  29 
 

 

 

Про створення наглядової ради 

з питань розподілу і утримання житла 

у гуртожитках та використання 

 гуртожитків і прибудинкових територій 
 

Відповідно до ст.ст. 22, 24 Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків», відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.04.2009 № 428 «Про затвердження Положення про 

наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та 

використання гуртожитків і прибудинкових територій», Житлового кодексу 

Української РСР, Конституції України, з метою здійснення громадського 

контролю за цільовим використанням гуртожитків як цілісних майнових 

комплексів та прибудинкових територій, дотриманням законодавства з питань 

розподілу житлових приміщень у гуртожитках, прийняттям рішень щодо 

приватизації жилих приміщень, забезпечення реалізації правових, майнових, 

економічних, соціальних, організаційних питань щодо забезпечення реалізації 

конституційного права громадян на житло, які тривалий час на правових 

підставах проживають у гуртожитках, керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної  ради  

ВИРІШИВ: 

1. Утворити наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у 

гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій у 

складі згідно з додатком. 

2. Наглядовій раді здійснювати свою діяльність відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 428 «Про затвердження 

Положення про наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у 

гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій». 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови Губського М.І. 

 

 

 

Селищний голова      А. Бочкарьов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                         

Додаток № 1 до рішення 

виконавчого комітету 

Великодимерської селищної 

ради від 19.02.2019 року  

                                                                                  № 29 

СКЛАД 

наглядової ради з питань розподілу й утримання житла у гуртожитках 

та використання гуртожитків і прибудинкових територій 
 

Губський М.І. - заступник селищного голови; 

 

Миронець І.О. - спеціаліст І категорії відділу капітального 

будівництва, житлово- комунального господарства, 

комунальної власності та розвитку 

інфраструктури; 

Драний М.І. - начальник КП «Великодимерське»; 

Карчевський О.П. - староста Руднянського старостинського округу 

Кузьмик В.Л. - голова ветеранської організації смт Велика 

Димерка; 

Радченко Н.М. - начальник відділу з питань реєстрації АЦС та 

місця проживання; 

Ткач Ю.В. - завідувач сектору правового забезпечення; 

Трегуб В.М. - депутат Великодимерської селищної ради (за 

згодою); 

Тугай А.М. - начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення та 

правоохоронної діяльності; 

Яковенко О.М. - начальник відділу соціального захисту населення, ,  

захисту прав дітей, сім`ї та  молоді. 
 

 

 

 

 

Керуюча справами  виконкому                                          Ю.  Москаленко               
 

 


