Проект

Про продовження громадянам строку проживання у житлових приміщеннях із фонду житла для тимчасового проживання
 
Відповідно до статей 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 132-1, 132-2 Житлового кодексу Української РСР, постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня        2004 року № 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 січня 2017 року № 06      «Про формування фонду житла для тимчасового проживання», розглянувши заяви громадян, а також надані документи щодо продовження строку проживання у житлових приміщеннях із фонду житла для тимчасового проживання, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Продовжити громадянам строк проживання у житлових приміщеннях із фонду житла для тимчасового проживання терміном на один рік згідно з переліком (додається). 

2. Доручити департаменту міського господарства Одеської міської ради укласти додаткові угоди до договорів найму житлових приміщень із громадянами згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова                                                                    		Г. Труханов


Керуюча справами                                                                  		О. Оніщенко
 
Вик.: Жеман 
         (Чернега, Блінцова 705-48-81)
 





Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№



ПЕРЕЛІК
громадян, яким продовжується строк  проживання у  житлових приміщеннях
із фонду житла для тимчасового проживання терміном на один рік


1. Кротова Галина Олександрівна – однокімнатна квартира загальною площею 60,4 кв.м, житловою площею 32,9 кв.м за адресою: м. Одеса,         вул. Марсельська, 38, кв. 7.

2. Кротова Олена Вікторівна – однокімнатна квартира загальною площею 61,0 кв.м, житловою площею 33,0 кв.м за адресою: м. Одеса,                           вул. Марсельська, 38, кв. 102.

3. Олейникова Євгенія Володимирівна – однокімнатна квартира загальною площею 61,1 кв.м, житловою площею 33,0 кв.м за адресою:             м. Одеса, вул. Марсельська, 38, кв. 142.

4. Тимощук Василь Петрович – однокімнатна квартира загальною площею 60,6 кв.м, житловою площею 32,9 кв.м за адресою: м. Одеса,           вул. Марсельська, 38, кв. 91.

5. Хижняк Валентина Миколаївна – однокімнатна квартира загальною площею 60,5 кв.м, житловою площею 33,0 кв.м за адресою: м. Одеса,                        вул. Марсельська, 38, кв. 92.




Керуюча справами                                                                  		О. Оніщенко








Інформація до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про продовження строку проживання громадянам, які проживають  у житлових приміщеннях із фонду житла для тимчасового проживання»
 
СУТЬ ПИТАННЯ:
Керуючись п. 23 Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання                   (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 422) (далі – Порядок), у разі неспроможності змінити місце проживання громадянин повинен за місяць до закінчення строку  договору  найму  житлового приміщення  звернутися до виконавчого органу сільської,  селищної, міської ради,  Київської і Севастопольської міськдержадміністрації із заявою  про  продовження  цього  строку.  
У зв’язку зі неспроможністю змінити місце проживання, до Департаменту із заявами та відповідними  документами, які передбачені Порядку, звернулися мешканці зазначеного будинку, які були вимушені залишити житлове приміщення внаслідок його аварійного стану.
Станом на сьогодні, ремонтні роботи у будинку № 15 по                       вул. Заславського, згідно укладеного договору з підрядною організацією на проведення ремонтних робіт, не завершені. 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: прийняття зазначеного рішення дозволить забезпечити тимчасовим житлом  громадян, які змушені залишити свої житлові приміщення внаслідок його аварійного стану.


МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК): відсутній.




В.о. директора департаменту
міського господарства
Одеської міської ради                                                                           Д.О. Жеман 

