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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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£ 8  ^ л ю т о го  20 / 8  року м. Чернігів №  28/УІІ- З І

Про депутатський запит депутата 
міської ради Осіковської Н. С.

Заслухавши запит депутата міської ради Осіковської Наталії Сергіївни та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Осіковської Н. С. на 
розгляд заступнику міського голови Атрощенку О. А.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Осіковську Н. С. до 23 березня 2018 року.

Міський голова



УКРАЇНА

сьоме скликання

«26» лютого 2018 р. Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.№ 1/18

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 
Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До місцевої організації Радикальної партії Олега Ляшка в м.Чернігові звернулися 
громадська організація «Асоціація садівників, дачників та городників м.Чернігова «МРІЯ» 
та ряд садових товариств міста з питання неможливості реалізації гарантованих 
Конституцією та законами України прав громадян щодо реєстрації місця проживання у 
садових чи дачних будинках .

Ще в 2014 р Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків в 
житлові будинки і реєстрації в них місця проживання». Цим нормативним актом було 
визначено порядок переведення в житлові садових і дачних будинків, уточнено зміст 
понятгя «місце проживання фізичної особи» та встановлено, що «громадяни відповідно до 
закону мають право на переведення дачних і садових будинків, які відповідають 
державним будівельним нормам, в житлові будинки, в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.

29 квітня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив своєю постановою 
порядок переведення дачних і садових будинків у житлові (постанова ІСМУ №321).

На сьогодні, у місті Чернігові досі немає розробленого та затвердженого порядку 
переведення дачних і садових будинків, які відповідають державним будівельним нормам, 
в житлові будинки.

Прийняття такого нормативно-правового акту стало б довгоочікуваним 
вирішенням давно наболілого питання для багатьох громадян. Адже, на даний час, 
мешканці садових та дачних будинків не маючи реєстрації місця проживання позбавлені 
права брати участь у виборах, оформити пенсію, отримати субсидію, стати на військовий 
облік, викликати лікаря і багато чого іншого...

В зв’язку із викладеним, просимо доручити відповідним структурним підрозділам 
міської ради розробити та подати на наступну сесію Чернігівської міської ради проект 
рішення «Про затвердження порядку переведення дачних і садових будинків, які 
відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки».

Голова фракції Осіковська Н.С.


