
yKPAiHA
ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСТЬ

IЖИНСЬКА MICbKA РАД
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
вiдР9;tоьтня аЮ2Ф. м. Нiжин J\ъ J98

Про переоформлення
особових paxyHKiB

Вiдповiдно до статей зО,42,5з,5g,7З Закону УкраТни <1Про мiсцеве
саМоврядування в YKpaiHi>>; ст. 106 Житлового Кодексу УкраiЪи, Регламенry
ВИКОнаВчОго KoMiTeTy Нiжинськоi MicbKoi радI{ V[I скликання, затвердженого
рiшенням виконавчого KoMiTeTy НiжинськоТ мiсr,коi ради Jф 220 вiд 11 серпня
20|6 рокУ ( зi змiнами), розглянувши заяви гроN{адян та висновки громадськоТ
KoMicii З житлових питань, виконавчий KoMiTeT НiжинськоТ MicbKoi ради
вирiшив:

1 .,.Щозволити комун€tльному пiдприемству кСлужба единого Замовника>> :

1.1.Переоформити особовий рахунок на квартиру Nч 5 у буд.Nч 99-Г по
ВУЛ. ШевЧенка в м.Нiжинi на Созонову Галиrrу Володимирiвну, у зв'язку зi
змiною мiсця реестрацii та проживання ос[Iовного квартиронаймача Созоновоi
Валентини Петрiвни (пiдстава: заяви Созоновоi Г.В. та Созонова В.В., довiдка
про склад ciM'i).

1.2.Переоформити особовий рахунок на квартиру }lb З у буд.Ns 26 по
вУл. Шевченка в м.Нiжинi на Пащенка Андрiя Володимировича, у зв'язку зi
Змiною мiсця реестрацii та проживаннrI основного квартиронаймача Пащенко
Галини Петрiвни (пiдстава: заяви Пащенка А.В. та Пащенка М.В., довiдка про
скJIад ciM'i).

1.3.Переоформити особовий рахунок на квартиру Jф 1 у буд.Ns 20 по
вУл. Вокзапьна в м.Нiжинi на Короп Жанну ОлеrrсiiЪну, у зв'язку зi змiною
мiсця реестрацii та проживання основного квартиронаймача Коропа Сергiя
Анатолiйовича (пiдстава: заява Короп }К.О. та довiдка про склад ciM'T).

2. Начальнику вiддiлу квартирного облiку, пр}lватизацiI житла та ведення
РееСТРУ територiа-гtьноi громади Лях О.М. забезгiечити оприлюднення даного
рiшення на офiцiйному сайтi Нiжинськоiмiськоiради протягом 5 робочих днiв
з дня його прийняття.
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3. Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на першого

мiський голова А.В.Лiнник
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пояснlовальна записка

.Що проекту рiшення

< Про переоформлення особових paxyHKiB>>

Обгрунryвання необхiдностi прийняття рiшення

Вiдповiдно до Регламенту виконавчого KoMiTeTy НiжинськоТ MicbKoi
ради, враховуючи з€uIви громадян та висновки цромадськоТ KoMiciT з житлових
питань, вiддiл квартирного облiку, приватизацii житла та ведення реестру
територiальноi громади виносить на розгляд виконавчого KoMiTeTy проект
рiшення < Про переоформлення особових paxyHKiB>. .Щане рiшення дозволить
громадянам переоформити особовi рахунки на житловi квартирив у яких вони
зареестрован1 та проживають.

Стан нормативно-правовоi бази у данiй сферi правового
регулювання

Щаний проект рiшення пiдготовлений на виконання ст.З0,42,5З,59,7З
Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>; ст.106 Житлового
Кодексу УкраiЪськоТ РСР; Регламенry виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi
MicbKoi ради VII Скликання, затвердженого рiшенням виконавчого KoMiTery
Нiжинськоi MicbKoi ради J\b 220 вiд 11 серпня 20116 року .

.Щоповiдати проект на засiданнi буде начаlrьник вiддiлу квартирного
облiку, приватизацii житла та ведення ресстру територiальноТ громади
Лях о.М.

Начальник вiддiлу квартирного облiку,
приватизацii житла та ведення реестру
територiальноi громади о.М. JIях


