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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  

08 жовтня 2019 року                                                                                        № 197

Про внесення змін до складу житлової комісії    
   
Враховуючи необхідність обстеження житлово-побутових умов осіб та розгляду заяв осіб, які потребують покращення житлових питань, для постановки громадян на квартирний облік, уточнення даних про черговиків, які перебувають на квартирному обліку при Сторожинецькому міськвиконкомі, а також необхідність внесення даних до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов про осіб, що були поставлені на квартирний облік, керуючись Житловим кодексом України, Правилами 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 р. № 470 (із наступними змінами), Постановою виконкому Чернівецької обласної ради народних депутатів та Президії Чернівецької обласної ради профспілки "Про Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР і деяких питаннях їх застосування" від 16.01.1985 р. № 10, пп. 2 п. а ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради № 18 від 18 січня 2017 року «Про створення комісії з житлових питань», виклавши його у наступній редакції:
«Створити комісію з житлових питань у складі:
Голова комісії: Матейчук Ігор Григорович - секретар міської ради.
Заступник голови комісії: Баланюк Микола Миколайович - начальник відділу документообігу та контролю.
Члени комісії:
- Малованюк Іван Дмитрович - в.о. старости села Нові Бросківці ;
- Дульгер Любов Георгіївна - в.о. старости села Слобода – Комарівці;
- Рудий Олександр Валерійович – член виконавчого комітету міської ради;
- Андріященко Оксана Романівна – завідувач сектору з квартирного обліку, приватизації житла та комунальної власності Сторожинецької міської ради;

продовження рішення виконавчого комітету № 197 від 08.10.2019 року

- Бойчук Маріяна Тоадерівна – провідний спеціаліст сектору з квартирного обліку, приватизації житла та комунальної власності Сторожинецької міської ради;
- Сирбу Аурел Васильович – начальник юридичного відділу;
- депутат міської ради відповідного округу».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Сторожинецької міської ради Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                               М.М. Карлійчук

Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу



