
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 лютого 2023 року                  №41 

 

Про затвердження Порядку обліку громадян, що потребують надання 

житлового приміщення для тимчасового проживання з фонду житла, 

призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

та надання таким громадянам для тимчасового проживання житлових 

приміщень з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб в Чортківській міській територіальній 

громаді 

 

З метою вирішення питання щодо забезпечення внутрішньо-

переміщених осіб тимчасовим житлом, відповідно до Порядку формування 

фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання 

такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року 

№495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”,  керуючись статтями 

34, 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Чортківської міської ради 

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Затвердити Порядок обліку громадян, що потребують надання 

житлового приміщення для тимчасового проживання з фонду житла, 

призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та 

надання таким громадянам для тимчасового проживання житлових приміщень з 

фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб в Чортківській міській територіальній громаді (додаток 1). 

2. Створити комісію з питань ведення обліку громадян, що потребують 

надання житлового приміщення для тимчасового проживання з фонду житла, 

призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та 

надання таким громадянам для тимчасового проживання житлових приміщень з 

фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб в Чортківській міській територіальній громаді та затвердити 

її персональний склад (додаток 2). 



3. Затвердити Положення про комісію з питань ведення обліку громадян, 

що потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання з 

фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб та надання таким громадянам для тимчасового проживання 

житлових приміщень з фонду житла, призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб в Чортківській міській 

територіальній громаді та затвердити її персональний склад (додаток 3). 

4. Копію рішення направити управлінню соціального захисту та охорони 

здоров’я Чортківської міської ради, відділу економічного розвитку та 

комунального майна Чортківської міської ради, управлінню комунального 

господарства Чортківської міської ради, відділу архітектури та містобудівного 

кадастру Чортківської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віктора Гурина. 

 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО  


