Інформація щодо діяльності громадської комісії з житлових питань
Попередній розгляд заяв про взяття на квартирний облік у виконавчому комітеті міської
ради проводиться громадською комісією з житлових питань при виконавчому комітеті (далі по
тексту - Комісія).
Склад Комісії затверджено рішенням виконкому Покровської міської ради від
21.06.2019 №228:

Луганський

- заступник міського голови, голова комісії

Андрій Олександрович

Комка
Тетяна Артурівна

- голова територіального комітету профспілки працівників
державних установ, заступник голови комісії (за згодою)

Тітова

- інспектор сектору управління майном

Ольга Валеріївна

житлово-комунального відділу міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

Ілющенко

- ветеран праці, пенсіонер (за згодою)

Валентина Степанівна
Маслова

- начальник служби у справах дітей міської ради

Алла Кузьмівна
Смаль

- начальник юридичного відділу міської ради

Олег Павлович
Супрунович
Ірина Василівна

Тупікова
Галина Віталіївна
Юзипович
Олена Володимирівна

- депутат міської ради, член постійної депутатської комісії
з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, екології, охорони довкілля та благоустрою
(за згодою)
- старший інспектор сектору реєстрації місця проживання
фізичних осіб центру надання адміністративних послуг
м. Покровськ
- начальник житлово-комунального відділу міської ради

До компетенції комісії відноситься розгляд у встановленому порядку питань квартирного
обліку, що здійснюється у виконкомі Покровської міської ради (постановка, зняття,
відновлення, зміна черговості,тощо), надання жилих приміщень, включення до числа
службових жилих приміщень та надання службового житла, виключення з числа службових жилих
приміщень, розгляду відповідних рішень спільних засідань адміністрації та професійних спілок
підприємств, установ та організацій, які здійснюють квартирний облік.
Комісія має право:
- обстежувати житлові умови заявника;
- запрошувати на засідання комісії заявників і членів їх сімей;
- витребувати, у разі потреби, додаткові документи від заявників, підприємств і установ;
- відповідно до діючого законодавства співпрацювати з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності та громадянами;
- одержувати від посадових осіб виконавчих органів міської ради, житлово-експлуатаційних
організацій міста всіх форм власності інформацію з питань, віднесених до компетенції комісії.
Засідання комісії проводяться, як правило, один раз на місяць, а при необхідності частіше.
Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому беруть участь більш ніж половина членів, що
мають право вирішального голосу.
Засідання проводиться головою комісії, а у випадку його відсутності – заступником голови комісії
або секретарем.
Рішення з питань, включених до порядку денного, приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів, що мають право вирішального голосу.
Протокол засідання ведеться секретарем комісії, підписується усіма присутніми членами комісії.
Після розгляду, документи з висновками комісії виносяться на чергове засідання виконкому
міської ради. Рішення комісії носять рекомендаційний характер і враховуються при прийнятті
рішень виконкому міської ради.
Рішення, прийняті виконкомом публікуються на офіційному сайті Покровської міської ради
(http://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/rishennya-vikonkomu).

