
  
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 04.12. 2019 № 438 

                 м. Золотоноша 

 

Про утворення комісії для проведення обстеження технічного стану житлових 

приміщень (будинків, квартир), що придбаваються та технічного стану 

житлових приміщень, які зруйновані, стали не придатними для проживання або 

потребують капітального ремонту/реконструкції 

 

На виконання п. 28 Порядку та умов надання у 2019 субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2019 № 616 „Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877”(далі - Постанова), керуючись 

п.2 „а” ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Утворити комісію для проведення обстеження технічного стану  

житлових приміщень (будинків, квартир), що придбаваються та технічного 

стану житлових приміщень, які зруйновані, стали не придатними для 

проживання або потребують капітального ремонту/реконструкції (далі - 

комісія) і затвердити її склад (додаток 1). 

2. Комісії в своїй роботі керуватися Постановою. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., службу у справах дітей, молоді та спорту  

(Засенко Н.І.) та управління праці та соціального захисту населення  

(Лукомську Т.Е.). 

 

Міський голова   В.О. Войцехівський 

 

 

 
Лукомська 53320 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 04.12. 2019  № 438 

 

 

Склад  

комісії для проведення обстеження технічного стану житлових 

приміщень(будинків, квартир), що придбаваються та технічного стану 

житлових приміщень, які зруйновані, стали не придатними для проживання або 

потребують капітального ремонту/реконструкції 

 

  

Голова комісії          - перший заступник міського голови; 

 

Секретар комісії  

 

- заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення. 

  

Члени комісії: 

 

 

- начальник юридичного відділу; 

- начальник управління праці та соціального захисту населення 

- начальник фінансового управління; 

  - начальник служби у справах дітей, молоді та спорту; 

  - начальник управління житлово-комунального господарства;  

  
- начальник управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин; 

  

- завідувач відділенням ССДМ центру соціальної допомоги . 

 

  

 

 

Керуючий справами       О.В. Шакура 

 

 

 

 


