
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від 21.06.2019 № 228___ 

            м. Покровськ 
 

 

 

Про затвердження нового складу  

громадської комісії з житлових  

питань при виконкомі міської ради 

та положення про неї  

 

 

 З метою забезпечення реалізації прав громадян із житлових питань, відповідно                  

до Житлового кодексу Української РСР та Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених 

Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської Ради 

професійних спілок від 11.12.84 № 470, у зв’язку із кадровими змінами, керуючись статтями 

30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити новий склад громадської комісії з житлових питань при виконкомі 

міської ради  та положення про неї (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2016 № 98 «Про затвердження 

складу громадської комісії з житлових питань при виконкомі міської ради та положення про 

неї» (зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 19.12.2018 № 460) визнати 

таким, що втратило чинність. 

 

 

 

Міський голова         Р. Требушкін 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому міської ради 

   від 21.06.2019 № 228 ___ 

 

 

 

СКЛАД 

громадської комісії з житлових питань  

при виконкомі міської ради 

 

Луганський 

Андрій Олександрович 
 

- заступник  міського голови,  голова комісії 

Комка 

Тетяна Артурівна 
 

- голова територіального комітету профспілки працівників 

державних установ, заступник голови комісії (за згодою) 

Тітова 

Ольга Валеріївна 

- інспектор сектору управління майном  

 житлово-комунального відділу міської ради, секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 

 

Ілющенко 

Валентина Степанівна 
 

-  ветеран праці, пенсіонер (за згодою) 

 

Маслова  

Алла Кузьмівна 
 

- начальник служби у справах дітей міської ради  

 

Смаль  

Олег Павлович 
 

-  начальник юридичного відділу міської ради 

Супрунович 

Ірина Василівна 

 

- депутат міської ради, член постійної депутатської комісії           

з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, екології, охорони довкілля та благоустрою                         

(за згодою)    
 

Тупікова 

Галина Віталіївна 

- старший інспектор сектору реєстрації місця проживання 

фізичних осіб центру надання адміністративних послуг                  

м. Покровськ  

Юзипович 

Олена Володимирівна 
 

- начальник житлово-комунального відділу міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради      А. Жук   

 


