


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання
Про прийняття в комунальну власність  міста житлового будинку  по вул. Дніпровській,
№29  в м. Знам’янка
1.  Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 
У зв’язку із виконанням вимог статті 1277 Цивільного кодексу України (Відумерлість спадщини)

2. Потреба і мета прийняття рішення: 
Виконання вимог закону, спадщина, визнана відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: 
На підставі рішення Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області визнана спадщина відумерлою на житловий будинок  по вулиці Дніпровській,29 в м. Знам’янка Кіровоградської області передана у власність територіальної громади м. Знам’янка Кіровоградської області в особі Знам’янської міської ради.
4. Механізм виконання рішення: 
Виконання рішення міської ради відділами виконавчого комітету та комунальними підприємствами, а саме  Знам’янським міжміським бюро технічної інвентаризації, комунальним підприємством «Знам’янський комбінат комунальних послуг» щодо зміни статусу житлового будинку з приватної форми власності на комунальну, а також внесення змін до єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

 5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради): 
6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця оприлюднення: на сайті Знам’янської міської ради «____»__________2017 року.
7.  Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 31.10.2017р.________
                              
8.  Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: ___________


Секретар міської ради                                                Н.М.Клименко












					ПРОЕКТ

                                                                          
______________  сесія Знам`янської міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від    грудень  2017  року 				         №

м. Знам`янка


	Про прийняття в комунальну
	власність  міста житлового 
	будинку  по вул. Дніпровській,
	№29  в м. Знам’янка 


	Рішенням Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 19 жовтня 2017 року заяву Знам’янської міської ради Кіровоградської області про визнання спадщини відумерлою задоволено. 
	 Визнано спадщину, яка відкрилася після смерті Кушніренко Надії Борисівни 07 квітня 2008 року, що складається з житлового будинку по вулиці Дніпровській  буд.29 в м. Знам’янка Кіровоградської області, відумерлою, та передано її у власність територіальній громаді міста Знам’янка в особі Знам’янської міської ради.
		 Враховуючи назване Керуючись ст.ст. 60,26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
						В и р і ш и л а:

Прийняти до комунальної власності міста житловий будинок по вулиці Дніпровській,29  в місті Знам’янка Кіровоградської області, з наданням статусу комунальної форми власності.
Зобов’язати комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (кер. Чернявський О.М.) поставити на облік житлового фонду комунальної власності міста  житловий будинок  по вулиці Дніпровській,29 в місті Знам’янка.
Зобов’язати комунальні підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг»» (кер. Чернявський О.М.) та Знам’янське міжміське бюро технічної інвентаризації (кер. Голова Л.О.) здійснити відповідні зміни в обліку житла.






	Міський голова					С.Філіпенко




