
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30 березня 2021 року №68

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Гребінківської міської ради
від 08.07.2020 №267

Відповідно статтей 40, 42, пункту 6 статті 59 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гребінківської

міської ради

ВИРІШИВ:

1.Доповнити перелік довідок, які видаються Гребінківською
міською територіальною громадою (додається).
2.Внести зміни до розділу 2 Порядку видачі довідок
затвердженого рішенням виконавчого комітету Гребінківської
міської ради від 08.07.2020 №267(додається).
3.Затвердити форми довідок (додається).

Перший заступник міського голови В.ЗІНЧЕНКО



Додаток
Затверджено
рішення виконкому
від 30.03.2021 №68

Доповнення до ПЕРЕЛІКУ ДОВІДОК,
які видаються Гребінківською міською територіальною громадою

1.Довідка про участь в приватизації житла
2.Довідка про підтвердження поштової адреси
3.Виписка з погосподарських книг.



Додаток
Затверджено
рішення виконкому
від 30.03.2021 №68

ІІ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОВІДОК
2.9. довідки про участь в приватизації житла видається відповідно
Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, Закону
України “Про звернення громадян” на підставі:

-довідки про період реєстрації за місцем проживання, якщо в паспорті
відсутня така інформація;

-заяви на отримання довідки;

-копіЇ паспорта громадянина України(сторінки 1, 2, 3 та всі сторінки з
відмітками реєстрації місця проживання).

2.10. довідки про підтвердження поштової адреси відповідно до ст.30
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Інструкції з
ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських
радах на підставі:

-письмової заяви;
-копії паспорта громадянина України або іншого документа, що

посвідчує особу та громадянство заявника;
-копії документа, що підтверджує право власності замовника на

нерухоме майно.
-копії технічного паспорту на нерухоме майно (з поточною

інвентаризацією), виготовленого суб’єктом господарювання, який
здійснює технічну інвентаризацію об’єктів нерухом майном.
2.11. виписка з погосподарських книг видається відповідно до ст.30
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,Закону України
“Про звернення громадян”, Інструкції з ведення погосподарського
обліку в сільських, селищних та міських радах на підставі:

-письмової заяви ;
- копії паспорта громадянина України або іншого документа, що

посвідчує особу та громадянство заявника;

Перший заступник міського голови В.ЗІНЧЕНКО



Додаток
до п.2.9 Порядку.

ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Ярослава Мудрого, 35, м. Гребінка Полтавської області, 37400, тел./факс (05359) 91267,
E-mail: 13956272@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 04057406

р/р UA748201720344270002000021906 ДКС України м.Київ

00.00.0000№___

ДОВІДКА
про участь в приватизації житла

Видана_________________________________________________________
(П.І.Б., число, місяць, рік народження, ПГУ заявника)

який(а) згідно паспортних даних зареєстрований(а) за адресою:
______________________________________________________________

про те, що він(вона) з “____”_______ ______року по теперішній час, не
(дата реєстрації місця проживання)

приймав(ла) участі в приватизації житла на території _____________________________
(назва громади)

та не використав(ла) свого права на безоплатну приватизацію відповідно до
Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

Довідка видана для пред’явлення за місцем вимоги.

_______________ ______________ ______________
Посада уповноваженої особи (підпис) Прізвище та ініціали

М.П.



Додаток
до п.2.10 Порядку.

ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Ярослава Мудрого, 35, м. Гребінка Полтавської області, 37400, тел./факс (05359) 91267,
E-mail: 13956272@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 04057406

р/р UA748201720344270002000021906 ДКС України м.Київ

00.00.0000№___

ДОВІДКА
про підтвердження поштової адреси

Видана_________________________________________________________
(П.І.Б., число, місяць, рік народження, ПГУ заявника)

який(а) згідно паспортних даних зареєстрований(а) за адресою:
______________________________________________________________

в тім, що домоволодіння, згідно з Погосподарською книгою№ ___на
2016-2023роки, яке числиться за ______________________________________

(П.І.Б)
знаходиться за адресою : _________________________________,
Лубенського району, Полтавської області.

Довідка видана для пред’явлення за місцем вимоги.

_______________ ______________ ______________
Посада уповноваженої особи (підпис) Прізвище та ініціали

М.П.



Додаток
до п.2.11 Порядку.

ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Ярослава Мудрого, 35, м. Гребінка Полтавської області, 37400, тел./факс (05359) 91267,
E-mail: 13956272@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 04057406

р/р UA748201720344270002000021906 ДКС України м.Київ

00.00.0000№___

ВИПИСКА

з погосподарських книг по ___________________________
населений пункт

за період з ____________ року по _______________ рік

ОСОБОВИЙ РАХУНОК: _________________________________________

АДРЕСА ДОМОВОЛОДІННЯ: ____________________________________
________________________________________________________________

особовий рахунок №, погосподарська книга №

Голова домогосподарства: _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

З записами погосподарських книг за ________________ роки “ВІРНО”

_______________ ______________ ______________
Посада уповноваженої особи (підпис) Прізвище та ініціали

М.П.


