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Про розподіл службового житла,
закріпленого за Лозівською
місцевою прокуратурою
Керуючись п. 2 власних повноважень та п.п. 5, 8 делегованих
повноважень ст. ЗО Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
ст.ст. 118, 122 Житлового Кодексу України, п. 40 Переліку категорій працівників,
яким може бути надано службові приміщення, п. 11 Положення про порядок
надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській PCP,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР "Про службові жилі
приміщення" від 04.02.1988 року № 37, додатком № 1 до наказу Генерального
прокурора України від 16.04.2004 року № 48/13-ок "Про затвердження
переліку категорій працівників органів прокуратури, яким може бути надано
службове житло, та про затвердження Положення про облік та розподіл
службової житлової площі Генеральної прокуратури України", розглянувши
лист від 25.11.2016 року № 04-29/9567 вих-16 Лозівської місцевої прокуратури
Харківської області, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :
1. Відкласти розподіл службових житлових приміщень, а саме:
однокімнатної квартири за адресою: Харківська область, м. Лозова,
мікрорайон 4, буд. 41, кв. 128, житловою площею 17,44 кв.м прокурору
Лозівської місцевої прокуратури Колодію Миколі Миколайовичу та
однокімнатної квартири за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон
4, буд. 36-а, кв. 27, житловою площею 19,37 кв.м прокурору Лозівської місцевої
прокуратури
Лук’яненко
Дарині Олегівні
до
повного
погашення
заборгованості по комунальних платежах та зняття з реєстрації місця
проживання попереднього наймача квартири за адресою: Харківська область,
м. Лозова, мікрорайон 4, буд. 36-а, кв. 27.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Жидкова О.М.

Міський голова

С.В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
О.М. Жидков

./•

О.С.Степанова

Зауваження до рішення виконавчого комітету «Про розподіл службового
житла, закріпленого за Лозівською місцевою прокуратурою».

На сьогоднішній день порядок надання службових приміщень визначається
Житловим кодексом України та Постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1998
року № 37 «Про службові жилі приміщення».
Відповідно до ч. 1 ст. 118 Житлового кодексу Української PCP службові жилі
приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв'язку з характером
їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього.
Жиле приміщення включається до числа службових рішенням виконавчого комітету
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Під службові жилі
приміщення виділяються, як правило, окремі квартири.
Пунктами 4 та 8 Постанови Ради Міністрів УРСР від 04.02.1998 року № 37
передбачено, що службові жилі приміщення надаються працівникам, які постійно
проживають, а також прописані в населеному пункті за місцем розташування
відповідного підприємства, установи, організації. З дозволу виконавчого комітету
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів службове жиле
приміщення може бути надано працівникові, який проживав в іншому населеному
пункті.
Виходячи з вищевикладеного слід значити, що чинним законодавством будь яких заборон та обмежень щодо надання службових приміщень не передбачено.
Наявність заборгованості по сплаті комунальних послуг не є підставою для
відкладення вирішення питання щодо надання службового приміщення.

Начальник юридичного
відділу апарату виконавчого комітету
Лозівської міської ради

О.С. Степанова

