
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "28" грудня 2017 року № 617

м.Кропивницький

Про зняття з обліку та 
виключення громадян 
із списків осіб, які користуються 
правом першочергового 
одержання житлових приміщень

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2  п.  “а”
ст.  30  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, п.27 Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов,  і  надання  їм  жилих приміщень  в
Українській  РСР,  п.  3.2.  Положення  про  гуртожитки,  які  належать  до
комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда, затвердженого
рішенням виконавчого  комітету Кіровоградської міської ради від 22 липня
2010  року  №  616  “Про  затвердження  Положення  про  гуртожитки,  які
належать до комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда”,
беручи  до  уваги   інформацію,  надану  управлінням Державної  міграційної
служби  України  в  Кіровоградській  області,  враховуючи  пропозиції
громадської  комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий  комітет   міської  ради
міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:
    1. Зняти:
  1) з квартирного обліку Січкар Катерину Лук'янівну, **** р.н., у зв'язку

зі смертю;
  2)  з  обліку  для  одержання кімнати  у  гуртожитку,  який належить  до

комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Кропивницького,
Компанієць  Олену  Володимирівну,  ****  р.н.,  у  зв’язку  з   поліпшенням
житлових умов.

2. Виключити із списку осіб, які користуються правом першочергового
одержання  житлових  приміщень,  як  таких,  що  втратили  право,  згідно  з
додатком.

Міський голова                                                                      А. Райкович

Паламарчук 24 85 11



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 

                                                                        міської ради міста Кропивницького
“28” грудня  2017 
№ 617

Перелік
громадян, виключених із списку осіб, які користуються 
правом першочергового одержання жилих приміщень

1. Данілова Надія Михайлівна, **** р.н.
2. Кожухар Віра Василівна, **** р.н.
3. Коноваленко Людмила Миколаївна, **** р.н.
4. Костенко Тетяна Леонідівна, **** р.н.
5. Шостак Вікторія Дмитрівна, **** р.н.
6. Рябченко Олена Анатоліївна, **** р.н.
7. Молодило-Візір Світлана Петрівна, **** р.н.

Начальник відділу ведення обліку житла                             В.Пількін

                                                      


