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Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 вересня 2016 року № 401       
 

Про зміни до рішення виконавчого комітету  
міської ради № 58 від 30.12.2015 р.  
«Про затвердження складу органу приватизації  
житлового фонду, який перебуває у комунальній  
власності територіальної громади міста Чорткова» 
 

       Відповідно до статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», 

Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків» «Положення про порядок передачі квартир ( будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженого наказом 

Міністерства з питань житлово -  комунального господарства України від 

12.2009 № 396, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 за 

109/17404, «Положення про орган приватизації житлового фонду, який 

перебуває у комунальній власності територіальної громади  міста Чорткова», 

затверджене  рішенням сесії VI скликання Чортківської міської ради від 

листопада 2014 р. № 373 виконавчий комітет Чортківської міської ради,    

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Внести зміни в рішення виконкому № 364 від 24.12.2014 р. «Про 

затвердження складу органу приватизації житлового фонду, який 

перебуває у комунальній власності територіальної громади міста 

Чорткова», а саме : 

- вивести з складу комісії: 

- Марусяк Г.М. – начальник юридичного відділу міської ради. 

- Ревега Н.К. -  начальник відділу з економічного розвитку, інвестицій та 

комунальної власності;  

ввести в склад комісії : 

- Куц О.Р. начальник відділу з економічного розвитку, інвестицій та 

комунальної власності; 



- Тимофій І.П. - начальник юридичного відділу міської ради. 

голова органу приватизації – Дзиндра Ярослав Петрович – секретар 

міської ради; 

 

- заступник голови органу приватизації  - Куц О.Р. начальник відділу з 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності; 

 

секретар органу приватизації – Богута Василь Васильович – керуючий 

справами виконавчого комітету Чортківської міської ради; 

 

члени органу приватизації : 

 

Олійник Лідія Василівна – начальник КП «Чортків дім» ; 

 

Гівчак Михайло Михайлович – начальник відділу містобудування, 

архітектури та капітального будівництва; 

 

Наконечний Володимир Іванович – голова постійної депутатської 

комісії з питань житло -  комунального господарства, транспорту і 

зв’язку. 

 

- Тимофій І.П. - начальник юридичного відділу міської ради. 

 

- Мединська В.І. – Чортків ОКМБТІ.  

 

2.  Рішення опублікувати на офіційному веб - сайті міської ради. 

 

3.  Контроль за даним рішенням покласти на керуючого справами    

 виконавчого  комітету Богуту В.В.     

       

 

 

     Міський голова                                                        Володимир ШМАТЬКО 

 

 

 
 

 

 


