
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання комісій з житлових питань Олександрівської селищної 

ради та з питань передачі  квартир (будинків), жилих приміщень                

у гуртожитках у власність громадян на території                        

Олександрівської селищної ради 
 

15 лютого 2022 року                             № 1/1 

 смт Олександрівка  
 

Головував:  

 

Безпечний 

Олександр Іванович 

 

- 

 

голова комісії, селищний голова 

 

Склад комісії з житлових питань Олександрівської селищної ради: 12 осіб. 

 

Склад комісії з питань передачі  квартир (будинків), жилих приміщень           

у гуртожитках у власність громадян на території Олександрівської селищної 

ради: 8 осіб. 

 

комісія з житлових питань Олександрівської селищної ради 

 

Присутні: 9 членів комісії та запрошені відповідно до списку. 

 

Відсутні: 3 члени комісії. 

 

Секретар: Олександр Руденко – головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради. 

 

комісія з питань передачі  квартир (будинків), жилих приміщень           

у гуртожитках у власність громадян на території Олександрівської селищної 

ради 

 

Присутні: 8 членів комісії та запрошені відповідно до списку. 

 

Відсутні: 1 член комісії. 

 

Секретар: Володимир Матірний – головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради. 

 

Порядок денний: 
        

1. Про включення жилих приміщень комунальної власності 

Олександрівської селищної територіальної громади на території смт Лісове    

до числа службових жилих приміщень військової частини А0981. 

2. Про затвердження рішень житлової комісії військової частини А0981 

селища Лісове про надання службового житла військовослужбовцям    
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на час виконання службових обов`язків, проходження військової служби 

(контракту) у військовій частині, а саме:  

Колеснікову Валерію Євгенійовичу; 

Діхтяренку Віталію Івановичу; 

Приходьку Валерію Геннадійовичу; 

Середі Марині Вікторівні; 

Гриценко Анні Григорівні; 

Юдіну Денису Сергійовичу; 

Харитоновичу Андрію Олександровичу; 

Тарасенку Михайлу Юрійовичу; 

Бондаренку Віталію Сергійовичу; 

Григор`єву Денису Максимовичу; 

Ковпаку Роману Вадимовичу. 

 

3. Про перереєстрацію списків громадян, які перебувають на квартирному 

обліку на території Олександрівської селищної ради. 

 

        4. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов на території Олександрівської селищної ради, а саме: гр. Хохлова 

Олексія Юрійовича та гр. Легіна Володимира Олексійовича. 

 

         5. Про вирішення питання приватизації квартир (будинків), жилих приміщень 

на території Олександрівської селищної ради. 

 

Питання №1. Про включення жилих приміщень комунальної власності 

Олександрівської селищної територіальної громади на території смт Лісове    

до числа службових жилих приміщень військової частини А0981. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Секретарем комісії  з житлових питань Олександрівської селищної ради було 

повідомлено, що відповідно до протокольного доручення за підсумками наради у 

голови Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2021 року № 1 було надано 

доручення КП «Лісове» та старості смт Лісове Олександрівської селищної ради 

провести повну інвентаризацію наявного житлового фонду комунальної власності 

Олександрівської селищної ради на території смт Лісове за участі представників 

військової частини А0981 та надати до відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної 

ради інвентаризаційні картки об’єктів житлового фонду, що відносяться до 

комунальної власності Олександрівської селищної ради з інвентаризаційним 

описом кожної квартири до 30 грудня 2021 року. 

Відповідно до листа КП «Лісове» Олександрівської селищної ради    

від 25.01.2022 року № 4 про надання матеріалів інвентаризації, було надано 

матеріали проведеної інвентаризації наявного житлового фонду комунальної 

власності Олександрівської селищної ради станом на 30.12.2021 з урахуванням 

усіх зауважень. 

Військовою частиною А0981 листом від 04.01.2022 року № 835/27    
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було надано на розгляд виконавчого комітету перелік квартир,    

який пропонується віднести до службового житлового фонду військової частини 

для заселення військовослужбовців, які проходять військову службу у військовій 

частині. 

До того ж, на підставі протокольного доручення за підсумками наради    

у голови Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2021 року № 1, а також 

проведеної інвентаризації житлового фонду комунальної власності на території 

смт Лісове з урахуванням клопотання військової частини А0981 про віднесення 

квартир до числа службових було підготовлено 1 проєкт рішення виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради: «Про включення жилих приміщень 

комунальної власності Олександрівської селищної ради до числа службових жилих 

приміщень на території селища міського типу Лісове»,  з  розподілом 252 жилих 

приміщення для військової частини А0981, бо згідно пункту 3 Положення про 

порядок надання службових жилих приміщень і користування ними    

в Українській РСР, жиле  приміщення  включається до числа службових рішенням 

виконавчого комітету районної,  міської,  районної  в  місті  Ради народних  

депутатів  за  клопотанням  адміністрації  підприємства, установи,  організації. 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

          

    Сергій Антіпов – член комісії, керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету повідомив наступне, що відповідно до рішення п’ятої сесії Лісівської 

селищної ради першого скликання від 08 травня 2009 року № 35    

«Про затвердження фонду службового житла» затверджено фонд службового 

житла, яким користується військова частина А0981, і що прийняття рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради про включення жилих 

приміщень комунальної власності Олександрівської селищної ради до числа 

службових жилих приміщень на території селища міського типу Лісове», призведе 

до порушення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і що 

необхідно в подальшому при розгляді питань пов’язаних з наданням 

військовослужбовцям та працівникам військової частини квартир на комісії    

з житлових Олександрівської селищної ради користуватись фондом службового 

житла, який складається з 252 квартир згідно списку, затвердженого рішенням 

п’ятої сесії Лісівської селищної ради першого скликання від 08 травня 2009 року 

№ 35. 

Відповідно до пункту 4 протоколу засідання комісії з житлових питань 

Олександрівської селищної ради від 27 травня 2021 року № 1 було надано 

доручення старостам Олександрівської селищної ради надати до відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради інформацію про будівлі, будинки, приміщення, а 

також про службове житло по населених пунктах Олександрівської селищної ради з 

метою подальшого проведення інвентаризації та обстеження їх технічного стану 

разом з відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства 

та благоустрою Олександрівської селищної ради із складанням відповідних 

документів та інвентаризаційних описів на предмет придатності до проживання та 

надання їх в подальше користування громадянам, потребуючим поліпшення 

житлових умов. 
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Відповідно до пункту 7 протоколу засідання комісії з житлових питань 

Олександрівської селищної ради від 27 травня 2021 року № 1 було надано 

доручення відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради разом    

зі старостами Олександрівської селищної ради провести інвентаризацію будівель, 

будинків, приміщень, а також службового житла по населених пунктах 

Олександрівської селищної ради з обстеженням його технічного стану із 

складанням відповідних документів та інвентаризаційних описів на предмет 

придатності до проживання та надання їх в подальше користування громадянам, 

потребуючим поліпшення житлових умов. 

Крім того, Сергій Антіпов доповнив, що відповідно до протокольного 

доручення за підсумками наради у голови Олександрівської селищної ради    

від 21 грудня 2021 року № 1 виконавчим органам Олександрівської селищної ради 

було надано доручення провести повну інвентаризацію службового житла 

комунальної власності Олександрівської селищної ради, яке знаходиться    

на їх балансі. 

 Секретарем комісії Олександром Руденком було повідомлено, що відповідно 

до протокольного доручення за підсумками наради у голови Олександрівської 

селищної ради від 21 грудня 2021 року № 1 виконавчими органами 

Олександрівської селищної ради, а саме КНП «Олександрівська лікарня», відділом 

освіти Олександрівської селищної ради, відділом містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної 

ради були надані копії інвентаризаційних карток обліку основних засобів, а саме: 

службових жилих приміщень, а відділом культури та туризму Олександрівської 

селищної ради, а також КНП «Олександрівський центр ПМСД» було повідомлено, 

що службові жилі приміщення на їхньому балансі відсутні. 

Сергій Антіпов  – член комісії, керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету запропонував доручити відділу містобудування, архітектури,    

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної 

ради підготувати проєкт рішення сесії Олександрівської селищної ради    

про затвердження фонду (переліку) службових жилих приміщень по населеним 

пунктам Олександрівської селищної ради та погодити аркуш погодження даного 

проєкту рішення сесії з усіма балансоутримувачами даних об’єктів нерухомого 

майна.   

 

ВИРІШИЛИ по питанню № 1: 

 

1.1. Зняти з розгляду порядку денного питання включення жилих приміщень 

комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади    

на території смт Лісове до числа службових жилих приміщень військової частини 

А0981. 

Відділу містобудування,  

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 
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1.2. Підготувати проєкт рішення сесії Олександрівської селищної ради    

про затвердження фонду (переліку) службових жилих приміщень по населеним 

пунктам Олександрівської селищної ради та погодити аркуш погодження даного 

проєкту рішення сесії з усіма балансоутримувачами даних об’єктів нерухомого 

майна.   

Термін виконання – до 28 лютого 2022 року 

 

ГОЛОСУВАЛИ по пунктам 1.1 та 1.2 питання № 1: 
 

«За» - 9 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 

Рішення прийнято. 
 

Питання №2. Про затвердження рішень житлової комісії військової частини 

А0981 селища Лісове про надання службового житла військовослужбовцям на час 

виконання службових обов`язків, проходження військової служби (контракту)    

у військовій частині, а саме:  

Колеснікову Валерію Євгенійовичу; 

Діхтяренку Віталію Івановичу; 

Приходьку Валерію Геннадійовичу; 

Середі Марині Вікторівні; 

Гриценко Анні Григорівні; 

Юдіну Денису Сергійовичу; 

Харитоновичу Андрію Олександровичу; 

Тарасенку Михайлу Юрійовичу; 

Бондаренку Віталію Сергійовичу; 

Григор`єву Денису Максимовичу; 

Ковпаку Роману Вадимовичу. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

Секретарем комісії з житлових питань Олександрівської селищної ради було 

зачитано лист старости селища міського типу Лісове Миколи Лапчика до 

Олександрівського селищного голови від 29.10.2021 року № 106    

(вх. № 4507/02-32  від 29.10.2021) про надання квартирних справ для розгляду на 

засіданні комісії з житлових питань та було ознайомлено членів комісії    

з наданими пакетами документів і також повідомив, що житлова комісія військової 

частини А0981 затверджена наказом командира військової частини    

від 09 вересня 2020 року № 802 та займається питаннями розгляду рапортів    

та документів щодо виділення службового житла із військового житлового фонду 

військовослужбовцям, а саме житлових приміщень на час проходження військової 

служби (контракту) без права реєстрації в них, квартирні справи 

військовослужбовців укомлектовані відповідно до Положення про порядок 

надання і користування службовими жилими приміщеннями на території 

Олександрівської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
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Олександрівської селищної ради від 20 квітня 2021 року № 186. 
 

ОБГОВОРЕННЯ: 
 

         Сергій АНТІПОВ – член комісії, керуючий справами (секретар) виступив    

з пропозицією затвердження рішень житлової комісії військової частини А0981 

селища Лісове про надання службового житла військовослужбовцям (працівникам 

військової частини) на час виконання службових обов`язків, проходження 

військової служби (контракту) у військовій частині та внесення змін до Положення 

про порядок надання і користування службовими жилими приміщеннями на 

території Олександрівської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради від 20 квітня 2021 року № 186,  в частині 

розгляду заяви та пакету документів військовослужбовців та працівників 

військової частини А0981 на засіданні комісії з житлових питань Олександрівської 

селищної ради протягом 2 робочих днів після написання резолюції 

Олександрівським селищним головою. 

ВИРІШИЛИ по питанню №2: 
 

2.1. Затвердити рішення житлової комісії військової частини А0981 селища 

Лісове про надання службового житла військовослужбовцям (працівникам 

військової частини) на час виконання службових обов`язків, проходження 

військової служби (контракту) у військовій частині, а саме: Колеснікову Валерію 

Євгенійовичу, Діхтяренку Віталію Івановичу, Приходьку Валерію Геннадійовичу, 

Середі Марині Вікторівні, Гриценко Анні Григорівні, Юдіну Денису Сергійовичу, 

Харитоновичу Андрію Олександровичу, Тарасенку Михайлу Юрійовичу, 

Бондаренку Віталію Сергійовичу, Григор`єву Денису Максимовичу, Ковпаку 

Роману Вадимовичу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ по пункту 2.1 питання №2: 
 

«За» - 9 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 

Рішення прийнято 
 

Відділу містобудування,  

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 
 

2.2. Підготувати проєкт рішення на чергове засідання виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради про видачу ордерів на службові жилі приміщення 

військовослужбовцям на час виконання службових обов`язків, проходження 

військової служби (контракту) у військовій частині А0981 селища Лісове    

з фактичною датою заселення, а саме: 

Колеснікову Валерію Євгенійовичу – однокімнатої службової квартири    

за адресою: вул. Тітова, буд.211, кв.53, смт Лісове, складом сім`ї  1 особа; 

Діхтяренку Віталію Івановичу – трьохкімнатої службової квартири    
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за адресою: вул. Тітова, буд.205, кв.12, смт Лісове, складом сім`ї 4 особи; 

Приходьку Валерію Геннадійовичу – однокімнатної службової квартири    

за адресою: вул. Тітова, буд.206,  кв.6, смт Лісове, складом сім`ї 2 особи; 

Середі Марині Вікторівні – однокімнатної службової квартири    

за адресою: вул. Тітова, буд.210, кв.8, смт Лісове, складом сім`ї  1 особа; 

Гриценко Анні Григорівні – двокімнатої службової квартири за адресою: 

вул. Тітова, буд.207, кв.24, смт Лісове, складом сім`ї  3 особи; 

Юдіну Денису Сергійовичу – двокімнатої службової квартири    

за адресою: вул. Тітова, буд.201, кв.18, смт Лісове, складом сім`ї  3 особи; 

Харитоновичу Андрію Олександровичу – двокімнатої службової квартири за 

адресою: вул. Тітова, буд.202, кв.38, смт Лісове, складом сім`ї  3 особи; 

Тарасенку Михайлу Юрійовичу – однокімнатої службової квартири    

за адресою: вул. Тітова, буд.205, кв.60, смт Лісове, складом сім`ї  1 особа; 

Бондаренку Віталію Сергійовичу – однокімнатної службової квартири    

за адресою: вул. Тітова, буд.202, кв.57, смт Лісове, складом сім`ї  1 особа; 

Григор`єву Денису Максимовичу – однокімнатної службової квартири    

за адресою: вул. Тітова, буд.202, кв.22, смт Лісове, складом сім`ї 1 особа; 

Ковпаку Роману Вадимовичу – однокімнатої службової квартири    

за адресою: вул. Тітова, буд.203, кв.5, смт Лісове, складом сім`ї  1 особа. 
 

Термін виконання – до 21 лютого 2022 року 

 

ГОЛОСУВАЛИ по пункту 2.2 питання №2: 
 

«За» - 9 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 

Рішення прийнято 
 

Питання №3. Про перереєстрацію списків громадян, які перебувають    

на квартирному обліку на території Олександрівської селищної ради. 
 

Секретарем комісії з житлових питань Олександрівської селищної ради було 

повідомлено, що перереєстрація облікових даних громадян відповідно до розділу 

VII Порядку постановки на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов на території Олександрівської селищної ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

від 20 квітня 2021 року № 184 відбувається щороку в період з 01 жовтня    

по 31 грудня. 

До того ж, було доведено до відома громадян, які перебувають    

на квартирному обліку на веб-сайті Олександрівської селищної ради в розділі 

«Новини» оприлюднене оголошення: «Увага! Перереєстрація громадян, які 

перебувають на квартирному обліку» із зазначенням необхідного переліку 

документів для проходження перереєстрації до 31 грудня 2021 року. 

Всього до Олександрівської селищної ради було подано 6 заяв громадян    

на перереєстрацію облікових даних, із них було подано заяви та необхідний пакет 

документів 3 особами із 8 осіб, які знаходяться на квартирному обліку    
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в першочерговому списку, 1 особою із 60 осіб (не рахуючи 56 дітей сиріт    

та дітей позбавлених батьківського піклування) на позачерговому списку    

та 2 особами з 12 осіб, які перебувають на квартирному обліку у загальному 

списку.  
 

ОБГОВОРЕННЯ 
 

ВИРІШИЛИ по питанню № 3: 
 

3.1. Зняти з розгляду порядку денного питання перереєстрації списків 

громадян, які перебувають на квартирному обліку на території Олександрівської 

селищної ради. 
 

Секретарю комісії з житлових питань 

Олександрівської селищної ради 
         

3.2. Доопрацювати питання перереєстрації списків громадян, які перебувають на 

квартирному обліку на території Олександрівської селищної ради та подати їх на 

розгляд наступного засідання комісії з житлових питань Олександрівської селищної 

ради з попереднім ознайомленням членів комісії та старост відповідних населених 

пунктів Олександрівської селищної ради із даними списками. 
 

Термін виконання – до 23 лютого 2022 року 

3.3. За підсумками розгляду на комісії з житлових питань Олександрівської 

селищної ради списків громадян, які перебувають на квартирному обліку    

на території Олександрівської селищної ради підготувати проєкт рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради «Про перереєстрацію списків 

громадян, які перебувають на квартирному обліку на території Олександрівської 

селищної ради». 

Термін виконання – до 24 лютого 2022 року 

ГОЛОСУВАЛИ по пунктам 3.1-3.3 питання №3: 
 

«За» - 9 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 

Рішення прийнято. 
 

         Питання №4. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов на території Олександрівської селищної ради, а саме: 

          4.1. Хохлова Олексія Юрійовича; 

          4.2. Легіна Володимира Олексійовича, учасника АТО. 
  

СЛУХАЛИ: 
 

Секретарем комісії Олександром Руденком було зачитано лист    

старости селища Лісове Олександрівської селищної ради Миколи Лапчика щодо 

надання квартирної справи гр. Хохлова Олексія Юрійовича щодо постановки    

на квартирний облік для поліпшення житлових умов від 29.10.2021 року № 106 

(вх. № 4507/02-32  від 29.10.2021) та ознайомлено членів комісії з вмістом 
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квартирної справи, а саме із заявою та пакетом документів щодо постановки    

на квартирний облік. 
 

ОБГОВОРЕННЯ 
 

ВИРІШИЛИ по пункту 4.1 питання №4: 
 

Відділу містобудування,  

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 
 

4.1. Підготувати проєкт рішення на чергове засідання виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради про постановку на квартирний облік громадянина 

Хохлова Олексія Юрійовича та включення його в список квартирного обліку 

громадян, які перебувають на квартирному обліку і користуються правом 

одержання житлової площі на загальних підставах по населеному пункту    

смт Лісове, відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ Порядку постановки на квартирний 

облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території 

Олександрівської селищної ради. 

Термін виконання – до 21 лютого 2022 року 

 

ГОЛОСУВАЛИ по пункту 4.1 та питання №4: 
 

«За» - 9 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

Секретарем комісії Олександром Руденком було ознайомлено членів комісії із 

заявою гр. Легіна Володимира Олексійовича, учасника АТО щодо постановки    

на квартирний облік для поліпшення житлових умов від 29.11.2021 року № б/н   

та ознайомлено членів комісії із наданим пакетом документів щодо постановки    

на квартирний облік. 
 

ОБГОВОРЕННЯ 
 

ВИРІШИЛИ по пункту 4.2 питання №4: 
 

Відділу містобудування,  

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 
 

4.2. Підготувати проєкт рішення на чергове засідання виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради про постановку на квартирний облік громадянина 

Легіна Володимира Олексійовича, учасника АТО та включення його в список 

квартирного обліку громадян, які перебувають на квартирному обліку    
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і користуються правом першочергового одержання жилої площі по населеному 

пункту смт Лісове,  відповідно до підпункту 2.2.2 розділу ІІ Порядку постановки 

на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов    

на території Олександрівської селищної ради. 
 

 Термін виконання – до 21 лютого 2022 року 

 

ГОЛОСУВАЛИ по пункту 4.2 питання №4: 
 

«За» - 9 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 

Рішення прийнято. 
 

Питання №5. Про вирішення питання приватизації квартир (будинків), жилих 

приміщень на території Олександрівської селищної ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

       Секретарем комісії з питань передачі  квартир (будинків), жилих приміщень    

у гуртожитках у власність громадян на території Олександрівської селищної ради 

Володимиром Матірним було повідомлено, що діюче Положення про порядок 

передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 

громадян на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, затверджене рішенням виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради від 18 травня 2021 року № 205 не відповідає 

вимогам чинного законодавства, а тому на даний час неможливо приймати  

будь-які рішення по приватизації до затвердження нового положення та нового 

складу комісії, в якому селищний голова буде головою комісії та буде мати право 

підписувати свідоцтва про право власності згідно вимог чинного законодавства. 
 

ОБГОВОРЕННЯ: 
 

         Сергій АНТІПОВ – член комісії, керуючий справами (секретар) доповнив,    

що рішенням сесії Олександрівської селищної ради повинен бути створений та 

визначений орган приватизації – комісія з питань передачі  квартир (будинків) 

жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян на території 

Олександрівської селищної ради, якій буде делеговано повноваження    

з попереднього розгляду поданих заяв громадян та прийняття попередніх рішень 

щодо передачі квартир (будинків) жилих приміщень у власність громадян перед 

засіданням сесії Олександрівської селищної ради, а також затверджене положення 

про орган приватизації та склад комісії.  

       До того ж, даним рішенням повинно бути визначено, що право підпису 

свідоцтв про право власності надається тільки керівнику органу приватизації, який 

є за посадою Олександрівським селищним головою, відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про приватизацію 

державного житлового фонду». 

 




