
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " 22 " вересня  2020  року                                         № 466

Про надання жилого 
приміщення у гуртожитку

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
пунктом  3.2.  Положення  про  гуртожитки,  які  належать  до  комунальної
власності  територіальної  громади  м.Кіровограда,  затвердженого  рішенням
виконавчого комітету міської ради від 22 липня 2010 року № 616, розглянувши
заяву  громадянки  Перетрухіної  Ірини  Миколаївни,  враховуючи  пропозиції
громадської комісії з житлових питань, Виконавчий комітет Міської ради  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:
          
 1.  Дати жиле приміщення у гуртожитку громадянці  Перетрухіній  Ірині
Миколаївні (додаток на 1 арк).

2.  Зняти  Перетрухіну  Ірину  Миколаївну  з  обліку  громадян,  які
потребують  одержання  кімнати  у  гуртожитку,  як  таку,  що  отримала  жиле
приміщення.

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ

Ірина Паламарчук 35 83 78



                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              Додаток
     до рішення Виконавчого комітету 
     Міської  ради міста Кропивницького
      від “ 22 ” вересня 2020 року № 466

ПЕРЕЛІК
 даних Перетрухіної І. М. для надання жилого приміщення у гуртожитку

№
з/п

Прізвище,
ім”я,  по
батькові

Місце
роботи,
посада

З якого
часу

перебуває
на обліку, 
№ черги

Склад сім’ї
(поіменно), родинні

відносини

Адреса поперед-
нього місця

проживання,
кількість кімнат,

кв.м і
характеристика

займаної житлової
площі

Житлова площа, яка надається

Підстави для
надання житлового

приміщення у
гуртожиткуАдреса

№
по-
вер-
ху

№ 
кім-
нати

Кіль-
кість
кім-
нат

Жит-
лова
пло-
ща

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Перетрухіна 

Ірина 
Миколаївна

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

2005,
№ 1 
першочер-
гова черга,
багатодітна 
сім'я 

Чоловік 
***********,
донька
***********,
син
***********,
син
***********

Вул.***********, 
**************,
4 - кімнатна, 
ж/пл. 49,88 кв.м,
мешкає 10 осіб

Вул. Героїв України, 
буд.8

9 ***-
***

2 30,7 Протокол № 8 
засідання
громадської комісії з 
житлових питань
від  18.08.2020 р.

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                              Валерій ПІЛЬКІН
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