УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 6 грудня 2011 року

№ 1170
м.Кіровоград

Про надання квартири

Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 49 Закону України “Про прокуратуру”, розглянувши квартирну
справу Попова І.О., спільне рішення адміністрації та первинної
профспілкової організації працівників прокуратури міста Кіровограда від
25 листопада 2011 року (протокол № 3), враховуючи пропозиції громадської
комісії з житлових питань та те, що Попов І.О. перебуває на квартирному
обліку за місцем роботи у списках на позачергове одержання жилого
приміщення прокуратури м.Кіровограда за № 1 як такий, що призначений на
роботу в іншу місцевість, виконком Кіровоградської міської ради
ВИРІШИВ:

Надати однокімнатну упорядковану квартиру № 6 по вул. Волкова, 16,
корп. 4 жилою площею 19,1 кв.м на першому поверсі слідчому прокуратури
м.Кіровограда Попову Ігорю Олександровичу.

Міський голова

Пількін
24-73-90

О.Саінсус

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 7 грудня 2011 року

№ 1171
м. Кіровоград

Про надання квартири
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 42 Житлового кодексу
Української РСР, постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня
2011 року № 437 „Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів
Великої Вітчизняної війни І групи, які протягом тривалого строку
перебувають у черзі на отримання житла”, на підставі листа управління
капітального будівництва Кіровоградської міської ради від 01.12.2011 року
№ 555, розглянувши квартирну справу Берднікова А.С., який мешкає у
квартирі № 265 по вул. Шатила,5, корп.2 жилою площею 18,1 кв.м з сином,
враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань та те, що
Бердніков А.С. перебуває на квартирному обліку за місцем проживання у
списках інвалідів війни з 09.02.1999 року за № 38, виконком Кіровоградської
міської ради
ВИРІШИВ:
Надати
однокімнатну
упорядковану
квартиру
№
45
по
вул.Дзержинського, 19
жилою площею 21,6
кв.м на
восьмому
поверсі інваліду Великої Вітчизняної війни І групи Берднікову Анатолію
Степановичу на склад сім”ї - 1 особа.

Міський голова

Пількін
24-73-90

О.Саінсус

