
 
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ 

 

08 березня 2023 року        №52 

 

Про затвердження складу громадської комісії  

з житлових питань при виконавчому комітеті  

Чортківської міської ради 

 

У зв’язку із кадровими змінами в структурі Чортківської міської ради, 

керуючись п. 19 Постанови Кабінету міністрів Української РСР і Української 

республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. №470 «Про 

затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»,  а також підпунктом 2 

пункту «а» статті 30, статтями 40, 52, частиною 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради    
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Чортківської міської ради згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24 лютого 2023 року №34 «Про затвердження оновленого 

складу житлової комісії при виконавчому громадської комітеті Чортківської 

міської ради». 

3. Копію рішення направити голові комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Чортківської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Наталію 

ВОЙЦЕХОВСЬКУ. 

 

 

Міський голова                                                             Володимир ШМАТЬКО  
 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 08 березня 2023 року №52 

 

Склад громадської комісії з житлових питань 

при виконавчому комітеті Чортківської міської ради 

 

 

ВОЙЦЕХОВСЬКА 

Наталія Миколаївна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, голова комісії; 

 

МАЦЕВКО  

Ірина Андріївна               

- в.о. начальника управління комунального 

господарства міської ради, начальниця відділу 

житлово-комунального господарства та підтримки 

ОСББ управління комунального господарства, 

секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО  

Алеся Євгенівна  

 

МЕДИНСЬКА  

Володимира Ігорівна 

- 

 

 

- 

керуюча справами виконавчого комітету міської 

ради; 

 

начальниця Чортківського обласного 

комунального міжрайонного бюро технічної 

інвентаризації  (МБТІ); 

 

МОСТОВИК 

Наталія Василівна                 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку та комунального майна міської ради; 

ОЛІЙНИК 

Галина Василівна  

- начальниця КП «Чортків Дім» міської ради; 

 

ПУШКАР 

Ігор Степанович 

 

 

 

- 

 

майор, начальник відділу зберігання зенітних 

керованих ракет та комплектуючих до них в/ч 

А1915 (за згодою); 

 

ФАРІОН 

Мар’яна Сергіїівна 

- 

 

начальниця юридичного відділу міської ради. 

 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету міської ради                             Алеся ВАСИЛЬЧЕНКО 


