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ПРОТОКОЛ 
засідання робочої групи з питання будівництва в області житла для 

внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО (ООС),  
інших пільгових категорій громадян 
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ПРОТОКОЛ 
засідання робочої групи з питання будівництва в області житла для 

внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО (ООС), 
інших пільгових категорій громадян 

 

04 травня 2020 року 

16.00 

за адресою: пл.Свободи, 1 

(І І поверх, каб. 211-а), 

м.Херсон  

 

Головував: заступник голови обласної державної адміністрації КОЗИР С.В. 

 
На засіданні присутні:  

- члени робочої групи 
 
Рассолов 
Віктор Олексійович 

 

 
- заступник директора Департаменту житлово-
комунального господарства та ПЕК обласної 
державної адміністрації - начальник управління 
благоустрою, розвитку житлового господарства 
та фінансово-організаційного забезпечення 
 

Ходін 
Григорій Миколайович 
 

- начальник управління містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації   

  
Галамага 
Анатолій Володимирович 

- заступник директора Департаменту 
будівництва та розвитку інфраструктури 
обласної державної адміністрації - начальник 
управління автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення  
 

Вітренко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

 

Тюпляєв 

Ярослав Геннадійович 

 

- начальник юридичного управління обласної 

державної адміністрації 

 

Черемісін 

Руслан Вікторович 

- начальник управління у справах ветеранів і 

внутрішньо переміщених осіб обласної 

державної адміністрації 

 

Зайцев Михайло - начальник департаменту енергетики та 

екології обласної державної адміністрації 
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Чистіков 

Денис Миколайович 

- завідувач Сектору у Херсонській області 

Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб 

 

Сейтхалілєв Снавер 

Енверович 

- Голова «Фонду національного добробуту 

Криму» 

  

Попова 

Алла Володимирівна 

 

- керівник служби та роботи з громадянами, які 

переселилися з тимчасово окупованої території 

Представництва Президента України в АР Крим 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Стан виконання завдань щодо визначення джерел фінансування 

будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

 

Інформував:  

Козир С.В. 

Інформував про роботу обласної державної адміністрації по реалізації проекту 

будівництва житла для ВПО та інших пільгових категорій громадян у 

м.Херсоні та м.Генічеськ. 

 

Виступили:  

 

Тюпляев Я.Г. 

Інформував про можливості вирішення питання щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва житла для ВПО та шляхи реалізації цього проекту. 

Ващук М.В. 
 Інформував про наявність земельних ділянок у м.Херсоні, що можливо 

використати для реалізації проекту будівництва житла для ВПО та інших 

пільгових категорій громадян. 

Рассолов В.О 
 Інформував що   

Козир С.В. 

- необхідно визначити варіанти відведення ділянок для будівництва 

житла, враховуючи всі можливі на сьогодні можливості; 

- підготувати графік реалізації проекту будівництва. 

 

2. Обговорення питаннь робочої наради з представниками «Фонду 

національного добробуту Криму» із будівництва житла для ВПО в м. Генічеськ 

та в м. Херсоні. 

Виступили: 

 

Козир С.В. 
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- необхідно забезпечити підготовку на місцях відповідних рішень стосовно 

відведення земельних ділянок для будівництво житла для ВПО та передачі 

земельних ділянок «Фонду національного добробуту Криму». 

 

За результатами обговорення питань порядку денного 

вирішили: 

 

1. Тюпляєву Я.Г. 

Опрацювати питання та надати управлінню містобудування та 

архітектури обласної державної адміністрації пропозиції щодо можливих 

варіантів передачі земельних ділянок «Фонду національного добробуту 

Криму». 

Термін – до 6 травня 2020 року  

 

2.  Рассолову В.О.,  

Підготувати графік реалізації проекту будівництва житла для ВПО та 

інших пільгових категорій громадян «Фондом національного добробуту 

Криму». 

 

Термін – до 6 травня 2020 року 

 

3. Рекомендувати міськвиконкомам Херсонської та Генічеської міських 

рад 

Забезпечити підготовку на місцях відповідних рішень щодо передачі 

земельних ділянок під будівництво житла для ВПО та інших пільгових 

категорій громадян «Фонду національного добробуту Криму». 

  

 

 

 

 

Заступник голови обласної  

державної адміністрації,  

керівник робочої групи                 Сергій КОЗИР 

 

 

Начальник управління  

містобудування та архітектури  

обласної державної адміністрації,  

секретар робочої групи                      Григорій ХОДІН 


