
 

 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  

 

від 15.07.2015 № 454 

м. Житомир 

 

Про затвердження складу 

громадської комісії з житлових  

питань при міськвиконкомі 
 

З метою забезпечення ефективної роботи громадської комісії з житлових 

питань при міськвиконкомі, у відповідності до статті 22, Житлового кодексу 

Української РСР, пункту 3 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від     

11.12.1984 № 470, статті  30 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  

Україні» та у зв’язку зі зміною місця роботи,  виконавчий  комітет  міської  

ради 
 

ВИРІШИВ : 
 

 1. Затвердити громадську комісію з житлових питань при міськвиконкомі 

у складі : 

Демчик Євгеній                         заступник  міського голови з питань 

Олександрович                          діяльності виконавчих органів ради,     

                                                     голова комісії;        

                                                      

Хіміч Оксана Анатоліївна        заступник голови Федерації профспілок  

                                                     Житомирської області, завідувач  

                                                     юридичного відділу,  заступник  

                                                     голови комісії (за згодою); 

                                                      

Сидун Надія Ігорівна                 начальник відділу по обліку та розподілу 

                                                     жилої площі міської ради,  

                                                     секретар комісії; 

Члени комісії : 

Кукса Микола Андрійович       заступник директора юридичного  

                                                     департаменту міської ради; 

 

Ярош Ірина Віталіївна               заступник начальника  управління 

                                                     житлового господарства міської ради;  
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Косяк Надія Григорівна            начальник служби у справах дітей  

                                                     міської ради; 

 

 Юрченко Ольга Іванівна          директор Житомирського міського  

                                                               центру соціальних служб для сім’ї,  

                                                               дітей та молоді; 

 

Волотовська Зофія                    начальник технічного відділу 

Мечиславівна                             КП «Житомирське обласне міжміське 

                                                     бюро технічної інвентаризації» 

                                                     Житомирської обласної ради, (за згодою); 

                                                      

Панасюк Юрій                           член Житомирської міської спілки воїнів – 

Олександрович                          інтернаціоналістів, (за згодою); 

                                                      

Ушаков Сергій Іванович          член виконавчого комітету міської ради; 

 

Умінський Олег Феліксович    член виконавчого комітету міської ради; 

 

 Герасимчук Тетяна                    головний спеціаліст відділу планування та 

          Володимирівна                                              забудови управління містобудування   

                                                               архітектури  та дизайну міської ради;    

                                                                

  Дідківська Наталія                     головний спеціаліст відділу по обліку 

          Миколаївна                                 та розподілу жилої площі міської ради; 

                                                                

  Сівко Ілона Виленівна              головний спеціаліст відділу по обліку 

                                                               та розподілу жилої площі міської ради; 

 

 Скальський Олександр             провідний спеціаліст відділу по обліку 

          Францович                                 та розподілу жилої площі міської ради. 

                                                                

 2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.01.2011 № 15 «Про затвердження складу громадської комісії 

з житлових питань при міськвиконкомі». 

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Демчика Є.О. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                          Л.В.Цимбалюк 

 

 

                                                    


