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 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "_____" ______________ 2021 року                                                       № ______

Про взяття на облік громадян,
які потребують надання житлового 
приміщення з фондів житла 
для тимчасового проживання

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,
постановами Кабінету Міністрів України від  31 березня 2004 року № 422
“Про  затвердження  Порядку  формування  фондів  житла  для  тимчасового
проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з
фондів житла для тимчасового проживання”, від 26 червня 2019 року № 582
“Про  затвердження  Порядку  формування  фондів  житла  для  тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб і  Порядку надання в тимчасове
користування  житлових  приміщень  з  фондів  житла  для  тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб”,  розглянувши облікові справи
громадян та враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань,
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

В И Р І Ш И В:

Взяти на облік при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради
громадян,  які  потребують  надання житлового приміщення з  фондів житла
для тимчасового проживання, згідно з переліком (додаток  на 1 арк.).

Міський голова                                                                   Андрій  РАЙКОВИЧ

Валерій Пількін 35 83 77                                                                             



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

СПИСОК
громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів

житла для тимчасового 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

Черга,
дата подання заяви

1 2 3 4 5 6
1

Т10001

Омельченко
Валентина
Миколаївна
                              **** рік

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

********************* *****************
*****************,
*****************
Гуртожиток
Проживає 2 особи

Протокол  № 12 засідання 
громадської комісії з 
житлових питань 
від 21.09.21

Першочергова черга                 

08.09.2021
*****************************

1

Т10002

Волошинов
Володимир
Володимирович
                              **** рік

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

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

***************** ******************
*****************,
*****************
Гуртожиток
Проживає 1 особа

Протокол  № 12 
засідання громадської 
комісії з житлових 
питань 
від 21.09.21

Загальна черга                 

13.09.2021

Начальник відділу обліку житла                                                                                                            Валерій ПІЛЬКІН


	Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

