
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження складу наглядової ради 
з питань розподілу і утримання житла у 
гуртожитках та використання гуртожитків і 
прибудинкових територій при виконкомі  
 
 
 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 428 
“Про затвердження Положення про наглядову раду з питань розподілу і 
утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових 
територій“, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах міської ради 
виконавчий комітет вирішив: 
 1. Затвердити склад наглядової ради з питань розподілу і утримання 
житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій при 
виконкомі згідно з додатком. 

2. Наглядовій раді здійснювати свою діяльність відповідно до Положення 
про наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та 
використання гуртожитків і прибудинкових територій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 428. 
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 
16.10.2020 № 937 “Про затвердження складу наглядової ради з питань 
розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і 
прибудинкових територій при виконкомі“. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
  
 

СКЛАД 
наглядової ради з питань розподілу і утримання  

житла у гуртожитках та використання гуртожитків 
і прибудинкових територій при виконкомі  

 
 
В. Іванов  - начальник управління житлового господарства 
    департаменту житлового господарства та  
    інфраструктури 
Р. Гавчак  - заступник голови Галицької районної адміністрації 
    з питань житлово-комунального господарства 
І. Герич  - заступник голови Залізничної районної адміністрації 
    з питань житлово-комунального господарства 
О. Пригода  - заступник голови Личаківської районної адміністрації 
    з питань житлово-комунального господарства 
В. Івасюк  - заступник голови Сихівської районної адміністрації 
    з питань житлово-комунального господарства  
І. Савка  - заступник голови Франківської районної адміністрації 
    з питань житлово-комунального господарства 
С. Костяка  - заступник голови Шевченківської районної адміністрації 

 з питань житлово-комунального господарства 
С. Бордіян  - начальник юридичного відділу управління комунальної 
    власності департаменту економічного розвитку  
В. Годик  - начальник відділу експлуатації житлового фонду  
    управління житлового господарства департаменту  
    житлового господарства та інфраструктури  
Д. Наорлевич - начальник відділу молодіжних проектів управління 
    молодіжної політики департаменту гуманітарної 
    політики 
С. Солтис  - начальник відділу супроводу ОСББ, ресурсного центру 
    для розвитку ОСББ департаменту житлового 
    господарства та інфраструктури 
О. Тарасович - заступник начальника відділу правової експертизи з 
    містобудівних та житлових питань управління 
    правової роботи юридичного департаменту 
І. Щербина  - заступник начальника відділу координації роботи 
    закладів охорони здоров’я управління охорони здоров’я 
    департаменту гуманітарної політики 
В. Головатий - головний спеціаліст – юрисконсульт відділу правової 
    роботи та управління персоналом управління соціального 
    захисту департаменту гуманітарної політики  
 



М. Сенів  - головний спеціаліст відділу обліку та розподілу житла 
    управління житлового господарства департаменту 
    житлового господарства та інфраструктури 
Л. Давидович  - депутат міської ради (за згодою) 
І. Рудницький - депутат міської ради (за згодою) 
М. Будзан  - заступник голови Об’єднання профспілок Львівщини  
    (за згодою) 
О. Дячишин - голова первинної профспілкової організації гуртожитку 
    ВАТ ЛАЗ Львівської міської професійної спілки “Захист 
    праці“ (за згодою)  
Ю. Кужелюк - член Львівської міської територіальної громади (за згодою) 
Л. Поліщук  - голова будинкового комітету, представник органу 
    самоорганізації населення гуртожитку ВАТ 
    “Прикарпатпромарматура“ на вул. П. Тичини, 14 
    (за згодою) 
Р. Холод  - начальник відділу управління державним майном 
     та адміністрування реєстрів регіонального відділення 
    Фонду державного майна України у Львівській, 
    Закарпатській та Волинській областях (за згодою) 
О. Щербай - голова громадської організації “Допомога“ (за згодою). 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     Н. Алексеєва 
 
 
 Віза: 
 
Начальник управління 
житлового господарства      В. Іванов 
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