УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від ”____” ______________ 2017 року

№ ________

Про виключення квартир
із числа службових

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України та підпунктом 8 п.”б”
ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
п. 6 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і
користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 року № 37, враховуючи клопотання
підприємства та пропозиції громадської комісії з житлових питань,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
Виключити квартиру із числа службових у зв’язку з тим, що відпала
потреба у такому її використанні, та дати ордер встановленого зразка
громадянину ****** ** ** згідно з додатком на 1 арк.

Міський голова

А.Райкович

ДООПРАЦЬОВАНО
16.08.17
УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від ”______” _____________ 2017 року

№ _______

Про виключення квартир
із числа службових
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України та підпунктом 8 п.”б”
ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
п. 6 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і
користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 року № 37, беручи до уваги
клопотання
комунального
підприємства
“Житлово-експлуатаційна
організація № 2” Кіровоградської міської ради” від 07 липня 2017 року
№ 925, службову записку начальника Головного управління житловокомунального господарства Кіровоградської міської ради від 31 липня
2017 року № 1794/01-01-06, листи Управління внутрішніх справ
України в Кіровоградській області від 01 серпня 2017 року
№ 745/05/31-17, № 746/05/31/17, від 03 серпня 2017 року
№ 751/05/31-2017, № 752/05/31-2017, враховуючи пропозиції громадської
комісії з житлових питань, виконавчий комітет Кіровоградської міської
ради
В И Р І Ш И В:
Виключити квартири із числа службових у зв’язку з тим, що відпала
потреба у такому їх використанні, та дати ордери встановленого зразка
громадянам міста згідно з додатком на 2 арк.

Міський голова

Паламарчук 24 85 11

А. Райкович

