
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  IV  СЕСІЯ  VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ   

РІШЕННЯ № 
 

2023 

 

                  м. Хуст 

Про делегування повноважень виконавчому  

комітету Хустської міської ради по формуванню  

фонду житла, призначеного для тимчасового  

проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

            Відповідно до статті 25, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року №422 

«Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового 

проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з 

фондів житла для тимчасового проживання», постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування 

фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і 

Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 495 «Деякі заходи з формування 

фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб», розглянувши рішення восьмої сесії VІІІ скликання 

Закарпатської обласної ради від 15.12.2022року №741 «Про використання майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області, розташованого за адресою: м.Хуст, вул. Пушкіна, 11а»,  

висновок постійно діючої комісії з питань контролю за проведенням управлінням 

по комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

містобудування, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Делегувати виконавчому комітету Хустської міської ради здійснення 

повноважень по формуванню фонду житла, призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб, в тому числі, з об’єктів житлового 

фонду, що знаходяться на території Хустської міської територіальної громади, але 

не перебувають у комунальній власності Хустської міської територіальної 

громади. 

         2. Рішенням виконавчого комітету Хустської міської ради: 

         2.1. Визначити структурний підрозділ  виконавчого комітету Хустської 



міської ради з ведення обліку житлового фонду, що здійснюватиметься за 

формою, затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 №98 

«Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання». 

         2.2. Затвердити склад комісії з питань взяття внутрішньо переміщеної особи 

на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про 

відмову у взятті. 

          2.3. Вирішувати інші питання, з метою виконання вимог Порядку 

формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та 

надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 

року № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

комісію з питань контролю за проведенням управлінням по комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та містобудування. 

   

Міський голова                                                Володимир КАЩУК 

  

 


