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Кремінська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ   № 268         


від  21 вересня  2012 р. 
м. Кремінна   

Про надання права проведення 
оформлення документів з 
приватизації громадського житла



	З метою забезпечення прав громадян на приватизацію житла, згідно рішень сесії Кремінської міської ради 6-го скликання від 5 вересня 2012 року №28/26 «Про ліквідацію Кремінської ЖЕК №1» та №28/5 «Про  внесення змін до Статуту комунального підприємства «Кремінна-Комунсервіс», які надають  право виконання платної послуги з приватизації житла у м. Кремінна та Кремінському районі комунальному підприємству «Кремінна-Комунсервіс», керуючись ст.ст. 17, 40, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Кремінської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Комунальному підприємству «Кремінна-Комунсервіс» надати право проведення оформлення документів з приватизації   громадського житла з відкриттям відповідних рахунків у ТВБВ №10012/021 філії – Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк».  
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на Кремінського міського голову Гриценка В.І.




Міський голова 						В.І. Гриценко
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Міський голова 						В.І. Гриценко



надати : ККС - 3 екз.
	     Кубай С.В.

























Керуючий справами 							О.Ю. Літвін	     

Юрисконсульт 								С.В. Кубай	

