
   
Додаток 1
до Положення про службове житло

ЖУРНАЛ
обліку службових жилих приміщень Миколаївської сільської ради 

Належність
жилого 
будинку і 
найменування
установи, 
організації, 
закладу за 
яким 
закріплено 
службове 
приміщення

Адреса 
службового 
приміщення 
(населений 
пункт, 
вулиця, № 
будинку і 
квартири)

Характеристика
службового 
жилого 
приміщення 
(будинок або 
окрема 
квартира, 
благоустроєна 
чи не 
благоустроєна, 
поверх, 
кількість 
кімнат, розмір 
жилої площі)

Дата і № 
рішення про 
включення 
жилого 
приміщення 
до числа 
службових

Дата і № 
рішення про 
виключення 
жилого 
приміщення з 
числа 
службових

При-мітка

1 2 3 4 5 6



Додаток 2
до Положення про службове житло

_________________________________
       (посада, П.І.Б. керівника)

_________________________________

від 
_________________________________
     (посада, П.І.Б. працівника)

__________________________________

ЗАЯВА
про виключення службового жилого приміщення житла з числа службових

Відповідно до ордера від ______ №___, виданого на підставі _________
__________________________________________________________________,

(рішення виконавчого органу місцевого самоврядування)

мені, ________________________________, _____________________________
                      (П.І.Б. працівника)                                                      (найменування)

надано ___ -кімнатну службову квартиру № ___ жилою площею __ кв. м, що
знаходиться за адресою:______________________________.

У  зазначеній  службовій  квартирі  я  зареєстрований  та  проживаю
спільно із сім’єю у складі ______ осіб: ________________________________.

                     (П.І.Б. та ступінь родинного зв’язку)

Мій стаж роботи в закладі охорони здоров’я Миколаївської сільської
ради становить ____ років.

_____________________________________________________________.
(інформація щодо наявності заохочень та подяк)

У  зв’язку  з  вищевикладеним,  враховуючи  стаж  роботи в  закладі
охорони  здоров’я  Миколаївської  сільської  ради,  прошу  Вашої  згоди  на
вирішення питання про виключення  ___ -кімнатної квартири № __ жилою
площею  __  кв.  м,  що  знаходиться  за  адресою:
_____________________________________,  з  числа  службових
___________________________________.
                (найменування виконавчого органу)

___ _________ 20___ року                                                                ___________
   (підпис)

ПОГОДЖЕНО
Керівник структурного підрозділу



Додаток 3
до Положення про службове житло

_________________________________
(посада, П.І.Б. керівника)

_________________________________

від 
_________________________________
(посада, П.І.Б. працівника)

__________________________________

ЗАЯВА
про надання службового житла

У зв’язку з відсутністю належних умов для проживання та будь-якого
власного житла в _________________ прошу надати мені та членам моєї сім’ї
                                             (назва населеного пункту)             

службове житло.
В  ___________________працюю з ____ року.
Склад сім’ї: ___________________________ .
Раніше службового житла не отримував (або коли і де отримав та здав).

___ _________ 20___ року                            _____ ________________________
      (підпис) П.І.Б. працівника)

  



Додаток 4
до Положення про службове житло

______________________________________
       (найменування виконавчого органу)

Я, ________________________________________________________,

даю згоду на проживання разом з моїм (моєю)_________________________

у службовому жилому приміщенні, розташованому за адресою:__________

________________________________________________________________,

яке належить ____________________________________________________. 
                                                     (найменування  органу місцевого самоврядування)

______ ________ 20____ року   ________ ___________
               (підпис)                   (П.І.Б.)



Додаток 5
до Положення про службове житло

Виконавчий комітет                    Виконавчий комітет
Миколаївської сільської ради          Миколаївської сільської ради
"___" ________ 20__ р.                "___" ________ 20__ р. 
  КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА НА СЛУЖБОВЕ             ОРДЕР НА СЛУЖБОВЕ ЖИЛЕ 
         ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ                        ПРИМІЩЕННЯ 
                                 
N ______ серія _______                N ______ серія _______ 
                                 
Ордер виданий гр.                     Виданий гр.
_____________________________         _____________________________ 
  (прізвище, ім'я, по батькові)               (прізвище, ім'я, по батькові) 
                                 
з сім'єю з ______ чоловік на          з сім'єю з ______ чоловік на 
право зайняття службового жилого      право зайняття службового жилого
приміщення жилою площею ________      приміщення жилою площею ________
кв. м, яке складається з              кв. м, яке складається з
________________________________      ________________________________
      (кількість кімнат)                              (кількість кімнат) 

                                 
за адресою _____________________      за адресою _____________________
          (вулиця, проспект, провулок)                 (вулиця, проспект, провулок)   
             
будинок N квартира N _____            будинок N _____ квартира N _____

Підстава видачі ордера _________      Підстава видачі ордера _________
________________________________      ________________________________
________________________________      ________________________________

Дані про особу, на ім'я якої                   Склад сім'ї 
видано ордер ___________________      --------------------------------
________________________________      | N |Прізвище, ім'я,|Родинні   |
        (місце роботи і посада)           |п/п|по батькові    |відносини |
                                      |   |               |з особою, |
         Склад сім'ї                  |   |               |на ім'я   |
--------------------------------      |   |               |якої      |
| N |Прізвище, ім'я,|Родинні   |      |   |               |виданий   |
|п/п|по батькові    |відносини |      |   |               |ордер     |
|   |               |з особою, |      --------------------------------
|   |               |на ім'я   |      ________________________________
|   |               |якої      |      ________________________________
|   |               |видано    |      ________________________________
|   |               |ордер     |      ________________________________
--------------------------------
________________________________      Сільський голова 
________________________________      ____________________ С.В.Самотой    
________________________________            (підпис)                  
________________________________      М.П.

Сільський голова                      Цей ордер є єдиною підставою для
____________________ С.В.Самотой      вселення в надане службове жиле
                                      приміщення. 
Ордер одержав __________________      При вселенні ордер здається до 
________________________________      відповідної
             (підпис)                  житлово-експлуатаційної
Дата одержання                        організації.



«___» ______________ 20__ р.          Ордер дійсний протягом 30 днів.
                          

Додаток 6
до Положення про службове житло

_______________________________________
            (найменування виконавчого органу )

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
про виселення із службового житла

Відповідно до розділу 4 Положення про службове житло, затверджене
рішенням двадцятої сесії восьмого скликання від 23.03.2018 року №1, у разі
видачі  розпорядження  сільського  голови  про  виселення  зі  службового
жилого приміщення я, ________________________

(П.І.Б. працівника)

_________________________________________________________________,
разом із членами своєї сім’ї, які проживають зі мною у службовому жилому
приміщенні,  зобов’язуюсь  звільнити  займане  жиле  приміщення  протягом
одного  місяця  з  моменту  видання  такого  розпорядження,  окрім  випадків,
передбачених чинним законодавством.

______________ ________________;
  (П.І.Б. члена сім’ї)              (підпис)

______________ ________________;
   (П.І.Б. члена сім’ї)              (підпис)

______________ ________________.
   (П.І.Б. члена сім’ї)              (підпис)

______ _________ 20__ року             _____ ______________________/
                 (підпис)  (П.І.Б. працівника)



 
                                                                Додаток 2
                                                                до рішення Миколаївської сільської 
                                                                ради восьмого скликання
                                                                від 23 березня 2018 року № 01

Склад
конкурсної комісії з придбання службового житла

Голова конкурсної комісії:
1.  Непийвода В.В., секретар сільської ради

Секретар конкурсної комісії:          
2. Лещенко А.М., в.о. секретаря виконавчого 

       комітету
          Члени конкурсної комісії:

3. Ілляшенко О.І., член постійної комісії;
4. Вода А.О., член постійної комісії;
5. Непийвода Т.І., член постійної комісії;
6.  Непийвода І.В., начальник відділу бухгалтерського обліку та

звітності;
7. Пашкурова В.В., начальник фінансового управління.

Секретар сільської ради                                                        В.В.Непийвода


