
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " _______ " _____________ 2020 року             № ______

Про затвердження 
рішення про надання 
житлового приміщення

                
Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  8

пункту “б” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтею  121  Житлового  кодексу  Української  РСР,  на  підставі  рішення
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  від   14   липня
2020  року №  303  “Про  розподіл  квартири”,  беручи  до  уваги  лист
некомерційного підприємства “Центральна міська лікарня” Міської ради міста
Кропивницького” від 12 серпня 2020 року  № 880,  враховуючи пропозиції
громадської  комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий  комітет  Міської  ради
міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  рішення  профспілкового  комітету  та  адміністрації
комунального  некомерційного  підприємства  “Центральна  міська  лікарня”
Міської  ради  міста  Кропивницького”  про  надання  житлового  приміщення
Стрільцю М. М. згідно з додатком.

2.  Відділу ведення обліку житла Міської ради міста Кропивницького
видати ордер Стрільцю М. М. згідно з пунктом 1 цього рішення.

Міський голова                                                              Андрій РАЙКОВИЧ

Ірина Паламарчук 35 83 78



                                                                                                                                                                        Додаток 
                                                                                                                                                до рішення Виконавчого комітету
                                                                                                                                                Міської ради міста Кропивницького
                                                                                                                                                “ ____ ” _________ 2020 року  № _____

ПЕРЕЛІК

даних Стрільця М. М.  для надання ордера на житлове приміщення 

№
 з/
п

Прізвище,
ім’я, 

по батькові

Місце роботи,
посада

З якого часу
перебуває на

квар-
тирному
обліку, 

№ черги

Склад сім’ї
(поіменно),

родинні
відносини

Адреса
попереднього

місця
проживання,

кількість кімнат,
кв.м і

характеристика
займаної

житлової площі

Житлова площа, яка надається
Підстави для

надання
квартири

Адреса № 
по-

верх
у

№ 
квар-
тири

Кіль-
кість

кімнат

Жит-
лова

площа

1 Стрілець 
Микола 
Михайлови
ч

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Центральна 
міська лікарня” 
Міської ради 
міста 
Кропивницького”,
пенсіонер

з 1985 р.,

з 1993 р. 
позачергова 
черга № 1, 
учасник 
ліквідації 
наслідків 
аварії на 
ЧАЕС             
2 категорії 

Дружина 
**********
донька
************,
син 
************

Пров.**********
***************
3 кімн.,
ж/пл. 42,6 кв.м,
мешкає 4 особи

Вул. 
Кропивни-
цького,
буд. 58/27

1 - 3 42,6 Протокол 
засідання 
профспілкового 
комітету КНП 
“ЦМЛ” Міської 
ради міста 
Кропивницького”
від 10 серпня
2020 року 
№ 8

  Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                   Валерій ПІЛЬКІН


	ПЕРЕЛІК
	Житлова площа, яка надається

