
 

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "_____" ______________ 2018 року № _____

м.Кропивницький

Про взяття громадян
на  облік  для одержання
кімнати у гуртожитку,
який належить до комунальної 
власності територіальної 
громади м. Кропивницького  

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2  п.  “а”
ст.  30  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
п.2.2.  Положення  про  гуртожитки,  які  належать  до  комунальної  власності
територіальної громади м.Кіровограда, затвердженого рішенням виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 22 липня 2010 року № 616  “Про
затвердження  Положення  про  гуртожитки,  які  належать  до  комунальної
власності  територіальної  громади  м.Кіровограда”,  розглянувши  заяви
громадян,  враховуючи  пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань,
Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

 Взяти  громадян  на  облік  для  одержання  кімнати  у  гуртожитку,
який  належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади
м.Кропивницького, у першочергову чергу згідно з додатком на 1 арк.

Міський голова                                                                                  А. Райкович

Паламарчук 24 85 11



Додаток
              до рішення Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького
“____” _____________ 2018
№ ______

СПИСОК
громадян, взятих на облік для одержання кімнати у гуртожитку,

 який належить до комунальної власності територіальної громади м.Кропивницького
Загальна та першочергова черга 

1 Якуніна 
Маргарита Владиславівна,
***********,
чоловік
***********

********** Вул. ************, 
гуртожиток

2010 р. 12.03.2018 р.,
загальна

_

2 Мунтян
Сергій Станіславович,
*********

*********** Вул. ***************, 
2 кімн., ж/пл.24,4 кв.м, 
мешкає 3 особи

1985 р. 22.03.2018 р.,
першочерго-

ва

2016 р. **********

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                                  В.Пількін

№
з/п

Прізвище, ім’я та 
по батькові, рік

народження заявника та
членів його родини

Місце
роботи

заявника

Адреса, коротка
характеристика

займаного жилого
приміщення

З якого
часу

прожив.,
прописані
в даному
насел.
пункті

Дата
подання

заяви

Відмітка про
перебування
на кв. обліку

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8
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