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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "27" березня 2018 року № 159

м.Кропивницький

Про зняття 
громадян з обліку 

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,  беручи  до  уваги  інформацію,
надану  відділом  реєстрації  місця  проживання  особи  Міської  ради  міста
Кропивницького,  управлінням  Державної  міграційної  служби   України  в
Кіровоградської  області,   розглянувши  квартирні  справи  та  враховуючи
пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий  комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Зняти з квартирного обліку громадян: 
Машаріпова  Бахтіяра  Ахмедовича,  ****  р.н.,  Шиманського  Дмитра

Павловича,  **** р.н.,  Савченко Євгенію Володимирівну, **** р.н.,  Сизову
Наталію Петрівну, **** р.н., - осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського  піклування;  Литвин  Любов  Василівну,  ****  р.н.,  вдову
померлого  ветерана  військової  служби; Форостяного  Юрія  Ігоровича,
****  р.н.,  Штереверю  Ксенію  Анатоліївну,  ****  р.н.,  Рибалко  Анну
Григорівну, **** р.н., Хоменка  Олександра Павловича, **** р.н., у зв'язку з
виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

Сагманову  Світлану  Василівну,  ****  р.н.,  яка  перебувала  у  списку
сімей,  що  переселилися  (переселяються)  із  зони  гарантованого
добровільного  відселення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  Сінокопа
Володимира  Івановича,  ****  р.н.,  військовослужбовця  запасу,  у  зв'язку із
поліпшенням житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання
іншого жилого приміщення;

Войтовицького Олексія Степановича, **** р.н., у зв'язку із смертю; 
з  обліку  для  одержання  кімнати  у  гуртожитку,  який  належить

до  комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Кропивницького,
Рибалко Анну Григорівну, **** р.н., Форостяного Юрія Ігоровича, **** р.н.,
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Штереверю Ксенію Анатоліївну, **** р.н., Савченко Євгенію Володимирівну,
****  р.н.,  Хоменка  Олександра  Павловича,  ****  р.н.,  Буханця  Сергія
Миколайовича, **** р.н.,  у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання
до іншого населеного пункту.

Міський голова                                                                                    А. Райкович 

Паламарчук 24 85 11


