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Василю МАЛИНІОКУ

Розглянувши Ваш запит на інформацію щодо резервного житла у 
гуртожитках міста та у відповідності до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», повідомляємо таке.

1. Відповідно до статей 4, 6 Житлового кодексу Української PCP, жилі 
будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на 
території України, утворюють житловий фонд. Жилі будинки і жилі 
приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання 
громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових 
жилих приміщень і гуртожитків.

Житловий фонд міста Меті шина, у відповідності до Житлового кодексу 
Української PCP, складається із житлового фонду загального, спеціального та 
соціального призначення.

У житловому фонді міста Нетішина на сьогодні відсутні вільні, придатні 
для проживання житлові приміщення, в тому числі у гуртожитках.

Також зазначаємо, що для вирішення житлових питань мешканців міста, 
рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 28 січня 
2016 року № 39/2016 утворено колегіальний орган - громадську комісію з 
житлових питань при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, 
основним завданням якої є розподіл житлових приміщень житлового фонду 
міської ради, у тому числі у гуртожитках, що перебувають у комунальній 
власності міста.

Окрім цього, зазначаємо, що до виконавчого комітету Нетішинської 
міської та громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Нетішинської міської ради звернень від мешканців гуртожитків Нетішинського 
професійного ліцею щодо забезпечення житлом, у зв’язку з виселенням не 
надходили.

2. Звернення виконавчим комітетом Нетішинської міської ради до 
Нетішинського професійного ліцею та Хмельницької обласної державної 
адміністрації з пропозиціями щодо вирішення житлових питань мешканців 
гуртожитку ліцею, виділення коштів на створення нових кімнат та придбання 
житла для них, не надсилалися.
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Також повідомляємо, що гуртожитки Нетішинського професійного ліцею 
не перебувають у комунальній власності Нетішинської міської об’єднаної 
територіальної громади та знаходяться на балансі, утриманні та обслуговуванні 
Нетішинського професійного ліцею.
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