УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "22" травня 2018 року

№ 260
м.Кропивницький

Про взяття громадян
на квартирний облік
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а”
ст. 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст. 39, 45, 46 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши квартирні
справи громадян, які беруться на квартирний облік при Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького, враховуючи пропозиції громадської
комісії з житлових питань, Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Взяти на квартирний облік при Виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького громадян за місцем проживання згідно зі списком,
всього - 3 сім'ї (додаток 1 на 1 арк., додаток 2 на 1 арк.).
2. Включити у позачергову чергу: Тихонова Д.О. до списку
**************************, Гурина Ю.М. до списку *************
(додаток 3 на 2 арк.)
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Муравська 24 73 71

О.Мосін

Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“22” травня 2018
№ 260
ПЕРЕЛІК
даних Шпудейка М.О. для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Загальна та першочергова черги
№ з/п, Прізвище, ім'я, по Місце роботи
батькові,
заявника, рік
№
народження
справи

Адреса, характеристика
жилої площі, її відомча
належність, з якого часу
проживає у місті

Підстава для взяття на Наявність підстав для
Прізвище, ім'я, по батькові,
облік, примітка
надання пільг, дата подання родинні відносини членів сім'ї
заяви
та їх рік народження

2573
908
119

Вул.**************.
Окрема квартира,
впорядкована.
Проживає 7 осіб.
Житлова площа 38,3 кв.м.
Проживає в місті з 1985 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру
ж/пл.

Шпудейко
Максим
Олексійович

*************

400886

Загальна черга 10.04.2018 р. **************
Першочергова черга
Багатодiтна сiм`я********
10.04.2018 р.

**************
**************

**************

Начальник відділу ведення обліку житла

В.Пількін

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“22”травня 2018
№ 260

СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Позачергова черга
№ з/п,
Прізвище, ім'я, Місце роботи заявника, рік
№ справи по батькові,
народження

Адреса, характеристика
жилої площі, її відомча
належність, з якого часу
проживає у місті

330
221
5100251

Шевцова
Анна
Ігорівна

********************

Вул. ****************. Протокол засідання комісії Позачергова черга.
м. Помічна
з питань захисту прав
******** 03.04.2018 р.
дитини
від
14.03.2018 р. № 10

**********

329
220
5100252

Щоголєв
Віктор
Федорович

********************

Вул. **********.

***********

Начальник відділу ведення обліку житла

Підстава для взяття на
облік, примітка

Наявність підстав для
надання пільг, дата
подання заяви

Проживання в гуртожитку Позачергова черга.
******** 03.04.2018 р.

В.Пількін

Прізвище, ім'я, по
батькові, родинні
відносини членів сім'ї
та їх рік народження

Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“22” травня 2018
№260

СПИСОК
громадян для включення до списків осіб, які користуються правом
позачергового одержання жилих приміщень
№ з/п,
№
справи

Прізвище, ім'я, Місце роботи
по батькові,
заявника, рік
народження

Адреса, характеристика жилої
площі, її відомча належність, з
якого часу проживає у місті

Підстава для взяття на
облік, примітка

Наявність підстав для
надання пільг, дата
подання заяви

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів
сім'ї та їх рік народження

400625
2323
666
331

Тихонов
Дмитро
Олексійович

Вул.************************.
Окрема квартира, впорядкована.
Проживає 10 осіб.
Житлова площа 29,96 кв.м.
Проживає в місті з1980 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру
ж/пл.

Загальна черга
21.09.2015 р.

**************

Першочергова черга
************
21.09.2015 р.

**************

*************

Позачергова черга
************
04.04.2018 р.

**************
**************
**************
Син Тихонов Т.Д.,
2017 р.н.

2506
851
105
47
400818

Гурин
Юрій
Миколайович

*************

Вул.*******************.
Окрема квартира, впорядкована.
Проживає 4 особи.
Житлова площа 27,4 кв.м.

Проживання осіб різної
статі віком більше
9
років в одній кімнаті

Загальна черга
05.04.2017 р.

**************

Першочергова черга
*********** 05.04.2017
р.
*********** 04.04.2018

Начальник відділу ведення обліку житла

В.Пількін

