
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “11” травня 2017 року                                                        № 241

Про затвердження рішення
про надання службової квартири

Керуючись ст. 140, 146 Конституції  України,  підпунктом  8 п.  “б”
ст. 30  Закону   України   “Про   місцеве     самоврядування     в    Україні”,
ст.  121 Житлового  кодексу  Української  РСР,  п.  8,  16  Положення  про
порядок  надання  службових  жилих  приміщень  і  користування  ними  в
Українській РСР,  затвердженого  постановою  Ради Міністрів  УРСР  від
04  лютого  1988  року  №  37,  на  підставі  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської  міської  ради  від  11  квітня  2017  року  №  197  “Про
віднесення  квартир  до  числа  службових”,  наказу  комунального
підприємства “Житлово-експлуатаційна організація № 2” Кіровоградської
міської ради” від 18 квітня 2017 року № 68-в  “Про надання службового
житла”,  враховуючи  пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  рішення  комунального  підприємства  “Житлово-
експлуатаційна  організація  №  2”  Кіровоградської  міської  ради”  про
надання службової квартири згідно з додатком.

2. Відділу ведення обліку житла Кіровоградської міської ради дати
ордер громадянину Степаненку С.М. згідно з пунктом 1 цього рішення.

Міський голова                                                                                А. Райкович

Паламарчук  24 85 11



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
 "11" травня 2017 
№ 241

ПЕРЕЛІК 
даних Степаненка С.М. для надання ордера на службову квартиру 

№
з/п

Прізвище,

ім’я, 

по батькові

Місце роботи,
посада

З якого
часу

перебуває
на

квартир-
ному

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

№ 

поверху

№ 

кварти-
ри

Кількість
кімнат

Жит-
лова

площа

1 Степаненко
Станіслав
Миколайович

"Житлово-
експлуатаційна 
організація №2" 
Кіровоградської 
міської ради", 
слюсар-сантехнік

- Дружина 
Степаненко В. А., 
донька 
Степаненко А.О.,
донька
Степаненко М.С.

Вул.Академіка 
Корольова, 3, 
кв.27,
проживає  за 
договором найму

Вул. 
Архітектора 
Паученка,66

цокольний 68 1 24,48 Наказ 
начальника 
КП "ЖЕО
 № 2" КМР"
від 18.04.17 
№ 68-в

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                                     В. Пількін
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