
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

дата______                           смт Воскресенське                      №_____              
 

Про утворення комісії з обстеження 

технічного стану житлового приміщення 

(будинку, квартири) 

 

 Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункт 8 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових 

субсидій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

1995 року №848 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 14 

серпня 2019 року №807), з метою визначення права на призначення житлової 

субсидії, та постановою КМУ №505 від 01.10.2014 року «Про надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»,  

виконком селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1.Утворити комісію з обстеження технічного стану житлового 

приміщення (будинку, квартири)  (додаток №1) 

 2.Затвердити Порядок обстеження технічного стану житлового 

приміщення (будинку, квартири)  (додаток№2)  

 3.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Воскресенської селищної ради  Людмилу 

МАНЖУЛУ. 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

 

 

СКЛАД 

Комісії з обстеження технічного стану житлового приміщення 

(будинку, квартири) 

 

 

 

Голова комісії Людмила 

МАНЖУЛА 

керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету                                                                                   

Секретар 

комісії 

Людмила 

МЕЛЬНИК 

начальник відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально- 

економічного розвитку Воскресенської 

селищної 

Ради                                                                                    

Члени комісії Сергій ЗЯБКО начальник відділу соціального захисту 

населення Воскресенської селищної ради                         

 Максим МАЛКОВ завідувач відділу містобудування, 

архітектури та  

будівництва                                                                         

 Володимир 

БЕЛЕВЯТ 

начальник відділу земельних відносин                            

 Тетяна СИВАНИЧ начальник відділу «Центру надання 

адміністративних 

послуг»                                                                                

 

 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету                                                                Людмила МАНЖУЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

 

ПОРЯДОК 

обстеження технічного стану житлового приміщення  

(будинку, квартири) 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Комісія з обстеження технічного стану житлового  приміщення 

(будинку, квартири) створена з метою перевірки інформації про наявність та 

стан житла осіб, які проживають на території населених пунктів Воскресенської 

селищної ради, які претендують на отримання матеріальних допомог з 

бюджетів різних рівнів, в тому числі допомоги згідно постанови Кабінету 

Міністрів України 1 жовтня 2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».   

1.2 Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та Законами 

України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, а також цим 

Порядком. 

 

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ 

 

2.1. Організація роботи комісії здійснюється відповідно до цього 

Порядку. 

2.2.  До складу комісії входять представники структурних підрозділів 

виконавчого комітету Воскресенської селищної ради у кількості  6 чоловік. 

Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

2.3. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює її секретар 

 

 

3.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ 

 

3.1.Комісія проводить обстеження житлових приміщень (будинків, 

квартир) осіб з метою визначення їх технічного стану в присутності власника 

або особи, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку, квартири). 

3.2 Комісія встановлює ступень пошкодження приміщення на день 

обстеження. За результатами обстеження складає акт обстеження технічного 

стану житлових приміщень (будинків, квартир) за встановленою формою 

(наведений у додатку) 

 

 

 



 

4.ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ 

 

4.1Комісія проводить обстеження житлових приміщень (будинків, 

квартир) з метою визначення їх технічного стану протягом 15 робочих днів з 

дня надходження такої заяви особи та складає відповідний акт обстеження 

технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири). 

4.2.На день обстеження приміщення (будинку, квартири) комісія, в 

присутності власника будинку, або особи, яка зареєстрована у житловому 

приміщенні (будинку, квартири), встановлює: 

- пошкодження цього приміщення; 

- обсяг заподіяної шкоди; 

- факт зруйнування чи непридатності житлового приміщення для 

проживання. 

 

 

 

5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1.Внесення будь-яких доповнень до Положення та складів комісії 

здійснюється у тому ж порядку, що і їх затвердження. 

 

 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                        Людмила МАНЖУЛА 

 


