
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
29.05.2020р.   смт Ємільчине №53 
 
 
Про облік житлового фонду селищної 
ради 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника селищного голови 

Володимира Євтуха, з метою налагодження обліку житлового фонду в селищній раді, в тому 
числі житлового фонду соціального призначення, відповідно до підпункту 5 пункту «б» 
статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 
23.07.2008 р. №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд 
соціального призначення», наказу Державної служби статистики України від 12.12.2014 р. 
№389 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1 - житлофонд 
(річна) «Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року», беручи до уваги постанову Ради 
Міністрів Української РСР від 11.03.1985 р. №105 «Про порядок державного обліку 
житлового фонду», виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Визначити відповідальними: 
 
-  загальний відділ селищної ради, в.о. старост, діловодів старостинських округів (де відсутні 
в.о. старост) за ведення обліку житлового фонду;  
 
- головного спеціаліста з містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального 
господарства за узагальнення інформації та подання статистичного спостереження №1 – 
житлофонд (річна) «Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року» до органів статистики. 
 
2. Визначити відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту та комунальної власності 
селищної ради відповідальним за ведення обліку житлового фонду комунальної власності 
селищної ради. 
 
3. Визначити заступника селищного голови з гуманітарних питань відповідальним за ведення 
обліку громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку. 
 
4. Відділам селищної ради, комунальним підприємствам та установам до 15 липня 2020 року 
надати у відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту та комунальної власності 
селищної ради інформацію про житловий фонд, який перебуває у них на балансі, а також про 
нежитлові приміщення, які доцільно перевести до житлового фонду. 
 



5. Відділу відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту та комунальної власності 
селищної ради до 01 серпня 2020 року надати пропозиції виконавчому комітету для 
визначення житлового фонду соціального призначення.   
 
6. Контроль  за  виконанням  рішення покласти на селищного голову Волощука С.В. 
 
 
 
 
Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 




