
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

Про затвердження списків
та реєстрів перереєстрації

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
пунктами 3, 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, розглянувши квартирні
справи громадян, які перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі,
враховуючи  пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Затвердити списки та реєстри перереєстрації за 2018 рік:
1) громадян, які потребують поліпшення житлових умов (загальна черга),

- 2632 сім'ї, в тому числі громадян, які користуються правом першочергового
одержання жилих приміщень, - 995 сімей (додаток 1 на 650 арк.);

2) громадян, взятих на облік для одержання кімнат у гуртожитках, станом
на 2018 рік - загальна черга – 455 сімей (додаток 2 на 70 арк.), першочергова
черга – 86 сімей (додаток 3 на 16 арк.); 

3) військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які перебувають
на квартирному обліку при міськвиконкомі, – 38 сімей (додаток 4 на 9 арк.);

4)  громадян,  взятих  на  квартирний  облік  за  місцем  проживання
(позачергова черга), - 331 сім'я (додаток 5 на 71 арк.);

5)  сімей  інвалідів  війни,  які  перебувають  на  квартирному  обліку  при
міськвиконкомі, - 48 сімей (додаток 6 на 12 арк.);

6)  осіб,  віднесених  до  категорії  1  постраждалих  від  Чорнобильської
катастрофи,  які  перебувають  на  квартирному  обліку  при  міськвиконкомі,  -  
50 сімей (додаток 7 на 14 арк.);

7)  сімей  переселенців,  що  переселилися  (переселяються)  із  зони
гарантованого добровільного відселення внаслідок Чорнобильської катастрофи,
– 35 сімей (додаток 8 на 9 арк.);
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8) сімей, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1
постраждалих від Чорнобильської  катастрофи, – 11 сімей (додаток 9 на 3 арк.);

9)  сімей  загиблих  воїнів,  які  перебувають  на  квартирному  обліку  при
міськвиконкомі, – 7 сімей (додаток 9 на 4 арк.).

Міський голова                                                                           А.РАЙКОВИЧ

Ірина Паламарчук 24 85 11


