ОГОЛОШЕННЯ
У зв'язку із тим, що виконавчий комітет Сумської міської ради не подав
пропозицію на використання державної субвенції, обласна комісія
запропонувала виконавчим комітетам об'єднаних територіальних громад надати
уточнені пропозиції щодо потреби у житлових будинках для створення дитячого
будинку сімейного типу.
Виконавчий комітет Кролевецької міської ради оголошує про пошук
житлових будинків для придбання їх у комунальну власність для створення
дитячого будинку сімейного типу відповідно до Порядку та умов надання у
2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877.
Власників житлових будинків, загальною площею більше 157 метрів
квадратних, що бажають продати їх територіальній громаді в особі
Кролевецької міської ради для створення дитячого будинку сімейного типу,
ТЕРМІНОВО ПРОСИМО НАДАТИ до виконавчого комітету Кролевецької
міської ради до 11-00 години 25 жовтня 2019 року за адресою: вул.
Грушевського, № 19, м. Кролевець, Кролевецький район, Сумська область,
41300, Україна, необхідний перелік наступних документів:
- звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
- фотографії житлового будинку;
- копія правовстановлюючих документів на житловий будинок;
- копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій
розташований житловий будинок (у разі наявності);
- копія технічної документації на житлове приміщення (будинок,
квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;
- копії документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек
щодо житлового будинку відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";
- довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житлі;
- рецензований звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), складений
відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" (у разі придбання житла на вторинному ринку).
Довідки за телефоном: (05453) 95542, 95061, 95554, krolrada@ukr.net.
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