УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "______" _________________ 2018 року

№ ______

м.Кропивницький

Про переведення
квартирної справи
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п.”а”
ст. 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні",
п. 30 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в Українській РСР, беручи до уваги свідоцтво
про смерть Гниляка І.С. від 30 травня 2018 року, Серія І-ОЛ № 263207,
враховуючи заяву Гниляк Т. І. та пропозиції громадської комісії з житлових
питань, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Перевести квартирну справу померлого Гниляка Івана Семеновича,
який значився у першочерговій черзі як військовослужбовець запасу, на його
дружину Гниляк Тамару Іванівну, яка перебувала на квартирному обліку з
чоловіком та має статус вдови ветерана військової служби.
Рахувати перебування на квартирному обліку Гниляк Тамари Іванівни з
первинної дати взяття на облік - з 06 липня 1993 року.

Міський голова

Паламарчук 24 85 11

А. Райкович

Доопрацьовано 19.08.18 р.
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