
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
13.06.2013                       Ужгород                                    № 240 
 
 
Про міську комісію із розв’язання 
проблемних питань забезпечення прав  
мешканців гуртожитків на житло 
 

 
  
 З метою реалізації Закону України «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків», у зв’язку із кадровими змінами та 
необхідністю внесення змін у склад міської комісії із розв’язання проблемних 
питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло: 
 1. Затвердити склад міської  комісії із розв’язання проблемних питань 
забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло згідно з додатком 1. 
 2. Затвердити положення про міську  комісію із розв’язання проблемних 
питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло згідно з додатком 2. 
 3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 
від 30.07.2009 р. № 162.  
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Семаля В.Ю. 
 
 
 
Міський голова               В. Погорелов  
     

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток 1 
до розпорядження міського голови 

 від  13 06 2013  № 240 
 

СКЛАД 
міської  комісії із розв’язання проблемних питань забезпечення 

прав мешканців гуртожитків на житло 
 

  
Семаль 
Віталій Юрійович 

перший заступник міського голови, голова 
комісії; 

  
Касперов 
Олексій Петрович 

директор департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії. 

  
 Члени комісії: 
  
Куберка 
Марина Юріївна 

головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
департаменту міського господарства, 
секретар комісії; 

  
Костенчук 
Олександр Анатолійович  

начальник відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж департаменту 
міського господарства; 

  
Крак 
Олена Михайлівна 

голова будинкового комітету «Оберіг» (за 
згодою); 

  
Ласлофі 
Ганна Федорівна 

заступник голови будинкового комітету 
«Мрія-Уж» (за згодою); 

  
Маляр 
Роман Васильович 

голова будинкового комітету «Говерла»  
(за згодою); 

  
Матей 
Оксана Євгенівна 

Го   лова будинкового комітету «Бородіна 14» 
(за згодою); 

  
Машіка 
Павло Юрійович 

начальник юридичного відділу; 

  
Сушко 
Андріана Антонівна 

начальник управління праці та соціального 
захисту населення; 

 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому     Д. Геворкян 
 



 
 Додаток 2 

до розпорядження міського голови 
 від 13.06.2013. №  240 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міську комісію із розв’язання проблемних питань 
забезпечення прав  мешканців гуртожитків на житло 

 
1. Міська комісія із  розв’язання проблемних питань забезпечення прав  

мешканців гуртожитків на житло (надалі – Комісія) є наглядовою радою, 
консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою підготовки пропозицій 
стосовно вирішення проблемних питань громадян, які проживають у 
гуртожитках державної та приватної власності. 

2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом 
України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
та іншими чинними законодавчими актами України. 

3. Основним завданням Комісії є: 
- сприяння передачі гуртожитків із державної, приватної власності у 

комунальну власність міста з метою подальшої приватизації мешканцями 
займаних приміщень; 

- вирішення проблемних питань щодо забезпечення мешканців 
гуртожитків якісними комунальними послугами. 

4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, має право: 
1) розробляти пропозиції щодо розв’язання проблемних питань 

мешканців гуртожитків та подавати їх на розгляд міської ради,  обласної ради 
та Мінрегіонбуду України; 

2) залучати до своєї роботи представників управлінь та відділів міської 
ради, обласної державної адміністрації, власників, балансоутримувачів 
гуртожитків; 

3) отримувати в установленому порядку від Закарпатського регіонального 
відділення ФДМУ, статуправління, підприємств-балансоутримувачів 
гуртожитків інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань. 

5. Основою формою роботи Комісії є засідання, що скликаються її 
головою в разі потреби, але не рідше, ніж один раз на півроку. 

Засідання проводить її голова, а в разі її відсутності – заступник. 
Засідання вважається правомочним, якщо на засіданні комісії присутня 

більша половина членів комісії. 
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 

присутніх. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого 
на засіданні. 

Рішення комісії оформляється протоколом. 
6. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює відділ 

експлуатації житлового фонду та інженерних мереж департаменту міського 
господарства Ужгородської міської ради. 

 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому     Д. Геворкян 


