
УКРАЇНА
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
IV сесія VIII скликання

«26» січня 2021року № 84-VIII
смт. Краснокутськ

Про створення житлової комісії при 
виконавчому комітеті 
Краснокутської селищної ради 
VIII скликання

З метою розгляду житлових питань, керуючись статтями 25, 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рішення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
транспорту, зв’язку, селищна рада

В И Р І Ш И Л А ;

1. Створити при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради 
житлову комісію.

2. Затвердити Положення про житлову комісію (Додаток № 1).

3. Затвердити склад комісії (Додаток № 2).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку 
(голова Сусло С.М.) ____



Додаток № 1
до рішення IV сесії Краснокутської селищної 
ради VIII скликання № 84 від 26.01.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про житлову комісію при виконавчому комітеті Краснокутської 

селищної ради VIII скликання
І. Загальні положення

1. Житлова комісія при виконавчому комітеті Краснокутської селищної 
ради у своїй роботі керується Конституцією України, Указами Президента, 
Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, правилами 
обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм 
житлових приміщень, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями 
селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями 
Краснокутського селищного голови та цим Положенням.

2. Комісія в межах своїх повноважень забезпечує:
- облік громадян за місцем проживання, які потребують поліпшення 
житлових умов;
- установлення черговості на одержання житлової площі;
- надання житлової площі у будинках житлового фонду, які належать до 
комунальної власності селищної ради, та соціального житла;
- розгляд заяв, скарг та конфліктів самочинного будівництва, 
перепланування, добудови, газифікації юридичними та фізичними 
особами, в обсягах нового будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту, технічного переоснащення, виробничих а інших будівель, 
незалежно віх форм власності.
3. Основною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії 

проводяться не менш одного разу на квартал відповідно до затвердженого 
плану роботи.

4. Оперативний розгляд поточних житлових питань у період між 
засіданнями комісії здійснює секретар комісії.

II. Пра ва комісії
1. Одержувати в установленому законодавством порядку від підприємств, 

установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та 
матеріали для виконання покладених завдань.

2. Залучати в установленому законом порядку спеціалістів органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій (за погодженням з керівниками), скаржників до розгляду питань, 
що належать до компетенції комісії.

3. Подавати пропозиції виконавчому комітету Краснокутської селищної 
ради для прийняття відповідних рішень.

4. Не приймати для розгляду документи і матеріали, подані в неповному 
обсязі.

5. Пропонувати юридичним та фізичним особам, що самочинно здійснили 
будівельні роботи в обсягах нового будівництва, реконструкції, капітального



ремонту, технічного переоснащення виробничих та інших будівель, сплатити 
добровільну пайову участь в фонд розвитку інженерних комунікацій, 
соціальної інфраструктури та благоустрою території Краснокутської 
селищної ради.

III. Робота комісії
1. Засідання комісії оформляють протоколом.
2. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від загального складу 

членів комісії.
3. В разі необхідності, на засідання комісії запрошуються зацікавлені 

особи.
IV. Керівництво комісії

Голова комісії:
- Здійснює свою діяльність в межах наданих повноважень, відповідно до 

Положення про комісію.
- Повинен знати Конституцію України, відповідні законодавчі та 

нормативні документи, якими керується в своїй діяльності комісія.
- Організовує роботу комісії щодо виконання покладених на неї завдань, 

систематично проводить планові засідання.
- Забезпечує виконання плану роботи селищної ради та виконавчого 

комітету з питань, що стосуються роботи комісії, доручень керівництва, 
плану роботи комісії.

- Організовує роботу комісії щодо ведення діловодства та розгляду 
звернень громадян.

- Без довіреності діє від імені комісії та представляє її у всіх організаціях 
та установах.

- Несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання 
завдань, функцій комісії, передбачених Положенням.

- Веде особистий прийом громадян.
- Готує проекти рішень з питань, що належать до компетенції комісії.
- Веде протоколи засідань комісії та підпису їх.
Заступник голови комісії:
- Виконує доручення голови комісії.
- Виконує обов’язки голови комісії у період його відсутності.
- Бере участь у підготовчій роботі.
- Розглядає заяви, звернення та скарги громадян.
Секретар комісії:
Відповідає за:
- Прийом документів від громадян.
- Ведення і оформлення протоколів засідань.
- Підготовку засідань.
- Готує проекти рішень виконкому з розглянутих питань.

Валентина ОВЧАРЕНКО



Додаток № 2
до рішення IV сесії Краснокутської селищної 
ради VIII скликання № 84 від 26.01.2021року

СКЛАД
житлової комісії при виконавчому комітеті 

Краснокутської селищної ради VIII скликання

1. Заєць Сергій Анатолійович -  голова комісії
2. Семененко Віктор Андрійович -  заступник голови комісії
3. Прокопенко Ніна Олексіївна -  секретар комісії;
4. Гуцель Павло Іванович -  член комісії
5. Тимошенко Тетяна Миколаївна -  член комісії
6. Іванова Ольга Григорівна -  член комісії

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО


