
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Про створення міської комісії із  
розв’язання проблемних питань  
забезпечення житлових прав  
мешканців гуртожитків  
 
 
 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», 

з метою забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків 

 

1. Створити комісію у складі: 

 
Гординський В.Г. - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова 
комісії; 
 

Польовий С.Я. - директор департаменту з управління житлово-
комунальним господарством Запорізької  
міської ради, заступник голови комісії; 
 

Бенько С.В. - головний спеціаліст відділу житлово-
комунальних послуг департаменту з 
управління житлово-комунальним 
господарством Запорізької міської ради, 
секретар комісії. 

Члени комісії:   
Бут Д.В. - заступник голови районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Хортицькому  
району; 
 

Колодій О.В.  - заступник голови районної адміністрації 
Запорізької міської ради по Дніпровському 
району; 
 

Климовська І.Г. - начальник відділу управління державним 
майном управління забезпечення реалізації 
повноважень у Запорізькій області 
регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях; 
 

Кулак Ю.О. - заступник районної адміністрації Запорізької 
міської ради по Заводському району; 
 

Леонтьєв А.В. - 
 

генеральний директор комунального 
підприємства «Наше місто» Запорізької 
міської ради; 
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Нариженко Л.В. - заступник голови районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Комунарському 
району; 
 

Нариженко О.О. - заступник голови районної адміністрації 
Запорізької міської ради по 
Олександрівському району; 
 

Низовцев В.М. - заступник директора департаменту правового 
забезпечення Запорізької міської ради; 
 

Руденок О.П. - заступник голови районної адміністрації 
Запорізької міської ради по Шевченківському 
району; 
 

Торжинська Л.Л. - головний спеціаліст відділу житлово-
комунального господарства районної 
адміністрації Запорізької міської ради по 
Вознесенівському району; 
 

Шкаран Л.В. - начальник відділу з обліку та розподілу 
житлової площі департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради. 
 

2. Залучати до роботи комісії депутатів Запорізької міської ради та 

представників підприємств чи організацій, що передають відомчий житловий 

фонд.  

3. Розпорядження міського голови від 19.03.2016 № 615р «Про створення 

міської комісії із розв’язання проблемних питань забезпечення житлових прав 

мешканців гуртожитків» вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Гординського В.Г. 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 


