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Про переведення нежитлового
приміщення  у житлове 


У комунальній власності міста в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Михайла Грушевського, 18Р, розташоване нежитлове приміщення. Дане приміщення має окремий вхід, не пов’язаний з під’їздами житлового багатоповерхового будинку. 
Балансоутримувачем названого нежитлового приміщення є комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг».
На даний час відсутня проектна пропозиція щодо реконструкції нежитлового  приміщення у житлове, яка має бути  виготовлена ліцензованою організацією, а також відсутній висновок відділу архітектури та містобудування управління містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Знам’янська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (керівник Коротченко М.М.) на замовлення та розроблення проектної документації щодо переведення нежитлового приміщення комунальної власності міста, яке розташоване за адресою: місто Знам’янка, вул. Михайла Грушевського,18Р,  у житлове, за цільовим призначенням службове житло та визначенням кімнатності квартири, узгодити її в установленому порядку і провести роботи по реконструкції приміщення. 
2. Управлінню містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради (в.о. начальника управління Берлова М.В.) вирішити питання  фінансування  виготовлення проектної документації, а також фінансування будівельних робіт комунальному підприємству «Знам’янський комбінат комунальних послуг» по реконструкції даного приміщення в межах наданих бюджетних асигнувань, в першу чергу, спрямовуючи кошти на інженерне обладнання цього приміщення.
   3. Зобов’язати комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (керівник Коротченко М.М.) , до початку робіт обов'язково погодити з підприємствами, що обслуговують даний будинок, питання відключення (підключення) мереж водопостачання, водовідведення, газопостачання, енергопостачання, а також тимчасового підключення електроінструментів, у тому числі зварювальних приладів, інших питань, що можуть вплинути на якість житлово-комунальних послуг та експлуатацію будинку в цілому. Здійснення будівельних робіт по реконструкції приміщення повинно відбуватися на підставі зареєстрованої декларації про початок будівельних робіт. Після закінчення робіт комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг» вводить приміщення в експлуатацію, подавши на реєстрацію декларацію про готовність житлового приміщення до експлуатації.
 4. Зобов’язати юридичний відділ міськвиконкому (нач. Данільченко Ю.В.) після прийняття в експлуатацію житлового приміщення зареєструвати право власності на нерухоме майно за новим призначенням в порядку, встановленому чинним законодавством. 
 5. Питання щодо розподілу службового житлового приміщення підготувати та винести на житлову комісію міськвиконкому  з наступним його вирішенням на засіданні виконавчого комітету Знам’янської міської ради.
 6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
      житлово – комунального господарства та охорони навколишнього природного 
      середовища (голова комісії Тесленко А.В.) та з питань бюджету та економічного 
      розвитку міста (гол. Терновий М.М.)


	Міський      голова 					С.Філіпенко						            		    

