
 Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради  «Про 
внесення змін та доповнень до Порядку надання відомостей  про склад сім'ї 
та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»  

 
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

"Про адміністративні послуги", "Про звернення громадян", "Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку", "Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку", "Про житлово-комунальні послуги", постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку 
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива", з метою приведення у відповідність до вимог діючого 
законодавста України та впорядкування відносин, пов'язаних із наданням 
уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу житла у державному 
та громадському житловому фонді, члену житлово-будівельного кооперативу, 
власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий 
рахунок, або будь-якій особі, що зареєстрована разом з ним у житловому 
приміщенні (будинку), іншій заінтересованій особі у випадках, передбачених 
законами України, відомостей/довідок про зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб, виконавчий комітет міської ради вирішив:  

1. Внести зміни  до Порядку надання відомостей про склад сім'ї та/або 
зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30 липня 2017 року № 363, 
і викласти його у новій редакції згідно з додатком. 

2. Управлінню адміністративних послуг міської ради (Овсяник М. К.) до 
31.07.2021 провести відповідну роботу по завершенню процесу передачі 
житлово-експлуатаційними організаціями, підприємствами, установами та 
організаціями, що забезпечували ведення картотек з питань реєстрації фізичних 
осіб на території міста Чернігова, та які не були передані управлінню 
адміністративних послуг Чернігівської міської ради відповідно до вимог абзацу 
першого частини третьої Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг". 

3. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити 
оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством. 

4. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Ломако О. А. 
 
 

Міський голова                    В. АТРОШЕНКО  
 

Секретар міської ради           О. ЛОМАКО 


