
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

Про взяття громадян
на квартирний облік

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а”,  підпунктом 7 пункту “б” статті  30 Закону України ”Про місцеве
самоврядування  в  Україні”,  статтями 39,  45   Житлового кодексу Української
РСР, розглянувши квартирні справи громадян, які беруться на квартирний облік
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького, спільне рішення
адміністрації  та  житлової  комісії  Управління  Державної  служби  України  з
надзвичайних  ситуацій  у  Кіровоградській  області,  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  за  місцем  проживання  громадянина  Хоменка  Артема
Юрійовича згідно з переліком, всього - 1 сім'я (додаток 1  на 1 арк.).

2.  Затвердити  спільне  рішення  адміністрації  та  житлової  комісії
Управління  Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у
Кіровоградській області про взяття громадянина Коломійця Романа Сергійовича
на квартирний облік (додаток 2 на 1 арк.).

Міський голова                                                                          А.РАЙКОВИЧ

Інга Бріцова 24 85 11                                                                             



Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від "____"  ___________201__ року  № _____

ПЕРЕЛІК
даних Хоменка А.Ю. для взяття на квартирний облік за місцем

проживання
Загальна та першочергова черги

№ з/п
№ справи

Прізвище, ім'я, 
по батькові,

рік народження,
місце роботи заявника

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї

та їх рік народження

Адреса, характеристика 
житлової площі, її відомча 

належність, з якого часу 
проживає у місті

Підстава для 
взяття на облік,

примітки

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

1 2 3 4 5 6
2644

966

400999

Хоменко
Артем
Юрійович
                              ******

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

*************
Членів сім'ї: 3

************, дружина, ****
*********, син, ****

Вул. ************
Гуртожиток
Проживає 3 особи

Проживання у гуртожитку Загальна черга                           20.06.2019

Першочергова черга                 20.06.2019
**********

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                       В.ПІЛЬКІН



Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького 
від “ ____ ” __________2019 року № ____

Спільне рішення
 адміністрації та житлової комісії Управління Державної служби України з

надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області 

 
№
з/п

Назва організації чи 
установи

Прізвище, ім'я по батькові 
заявника

Дата рішення 
та номер

Кількість
аркушів

1 Управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій 
у Кіровоградській 
області

Коломієць Роман Сергійович 03.07.2019 р. 
Протокол
№ 4

1

Начальник відділу ведення обліку житла                               В.ПІЛЬКІН
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