
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 внесення доповнення до рішення 
Виконавчого комітету Міської ради міста 
Кропивницького від 12 червня 2018 року 
№ 292 “Про ліквідацію квартирного обліку 
Управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Кіровоградській області 
та прийняття облікових справ 
працівників Управління”

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а”, підпунктом 7 пункту “б” статті 30 Закону України ”Про місцеве
самоврядування  в  Україні”,  пунктом  31  Правил  обліку  громадян,  які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в
Українській  РСР,  враховуючи  протокол  засідання  ліквідаційної  комісії
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області
від  05  червня  2018  року  №  6,  лист  Управління  Міністерства  внутрішніх
справ України в Кіровоградській області (далі - Управління) від 02 листопада
2018 року № 1189/05/31-2018, квартирні справи громадян, які передаються на
квартирний  облік  при  міськвиконкомі,  пропозиції  громадської  комісії  з
житлових питань, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Внести  доповнення  до  рішення  Виконавчого  комітету  Міської  ради
міста  Кропивницького від  12  червня  2018  року  №  292  “Про  ліквідацію
квартирного  обліку  Управління  Міністерства  внутрішніх  справ  України  в
Кіровоградській  області  та  прийняття  облікових  справ  працівників
Управління”,  а  саме  доповнити  перелік  працівників  управління  згідно  з
додатком.

Міський голова                                                                                     А. Райкович

Пількін 24 73 90



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“____” ___________ 2018
№ ______
               

Перелік
працівників Управління Міністерства внутрішніх справ України в
Кіровоградській області, що перебувають на квартирному обліку в

Управлінні, для подальшого квартирного обліку у Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького

№ 
з/п

Пірзвище, ім'я, по батькові, рік народження
З якого часу
перебуває на
квартирному

обліку

1 Д’яченко Микола Іванович, **** р.н 11.09.2006 р.

2 Макаренко Володимир Петрович, **** р.н. 06.06.1996 р.

Начальник відділу ведення обліку житла                                             В.Пількін 



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "12" червня 2018  року                                       № 292

м.Кропивницький

Про ліквідацію квартирного обліку
Управління Міністерства 
внутрішніх справ України
в Кіровоградській області
та прийняття облікових справ
працівників Управління

Керуючись   ст. 140, 146  Конституції    України,  підпунктом  2   п. “а”,
підпунктом 7 п.  “б” ст.  30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в
Україні”,  п.  31   Правил   обліку   громадян,  які  потребують  поліпшення
житлових  умов,  і  надання  їм  житлових  приміщень  в  Українській  РСР,
враховуючи протокол засідання ліквідаційної комісії Управління Міністерства
внутрішніх справ України в Кіровоградській області від 27 жовтня 2017 року
№  2, листи  Управління   Міністерства  внутрішніх  справ  України  в
Кіровоградській області від 07 листопада 2017 року  № 1078/05/31-2017, від 04
травня 2018 року № 1078/05/31-2018, Кіровоградської обласної профспілкової
організації  Професійної  спілки атестованих працівників  органів  внутрішніх
справ України від 26 січня  2018 року № 3, квартирні  справи  громадян, які
передаються на квартирний облік при міськвиконкомі, пропозиції громадської
комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Виключити  Управління  Міністерства  внутрішніх  справ  України  в
Кіровоградській  області  із  списку  підприємств,  установ,  організацій,  які
ведуть квартирний облік у місті Кропивницькому.



2
2.  Відділу  ведення  обліку  житла  Міської  ради  міста  Кропивницького

прийняти  облікові  справи  працівників  Управління  Міністерства  внутрішніх
справ  України  в  Кіровоградській  області,  що  перебувають  на  квартирному
обліку  в  Управлінні,  для  подальшого  квартирного  обліку  у  Виконавчому
комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького відповідно  до  рішень
ліквідаційної  комісії  Управління  Міністерства  внутрішніх  справ  України  в
Кіровоградській області згідно з додатком.

Міський голова                                                                                 А. Райкович

Паламарчук 24 85 11


