
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "15" жовтня 2020 року                                                        № 507

Про взяття громадян
на квартирний облік

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а”,  підпунктом 7 пункту “б” статті  30 Закону України ”Про місцеве
самоврядування  в  Україні”,  статтями  39,  45  Житлового  кодексу  Української
РСР, розглянувши квартирні справи громадян, які беруться на квартирний облік
при   Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького,  спільне
рішення  адміністрації  та  житлової  комісії  Управління  Державної  служби  з
надзвичайних  ситуацій  України  у  Кіровоградській  області,  та  враховуючи
пропозиції громадської комісії з житлових питань, Виконавчий комітет Міської
ради  міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Взяти  на  квартирний  облік  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста  Кропивницького  громадян  за  місцем  проживання  згідно  зі  списком,
всього - 1 сім’я (додаток 1 на 1 арк.).

2.  Включити  Рибачек  Олену  Вікторівну  до  першочергової  черги  при
Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького  за  місцем
проживання  ********,  *********************************  (додаток  2  на
1 арк.).

3.  Затвердити  спільне  рішення  адміністрації  та  житлової  комісії
Управління  Державної  служби  з  надзвичайних  ситуацій  України  у
Кіровоградській  області  про  взяття  громадян  на  квартирний  облік
(додаток 3 на 1 арк.).

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                  Олександр МОСІН  

Інга Бріцова  35 83 78                                                                             



Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
"15" жовтня 2020 року  № 507

СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання

Загальна та першочергова черги

№ з/п
№ справи

Прізвище, ім'я, 
по батькові,

рік народження,
місце роботи заявника

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї

та їх рік народження

Адреса, характеристика 
житлової площі, її відомча 

належність, з якого часу 
проживає у місті

Підстава для 
взяття на облік,

примітки

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

1 2 3 4 5 6
2619

905

401055

Хоружий
Владислав
Валентинович
                             **** рік

**********, 
*******************
************

************ м. Кропивницький
Вул. ***********,
*********
Гуртожиток
Проживає 1 особа

Проживання у гуртожитку Загальна черга                           20.08.2020

Першочергова черга                 20.08.2020
*****************

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                            Валерій  ПІЛЬКІН



Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
"15" жовтня 2020 року  № 507

ПЕРЕЛІК
даних Рибачек О.В. для включення до списків громадян, які
користуються правом першочергового одержання житлових

приміщень  

№ з/п
№ справи

Прізвище, ім'я, 
по батькові,

рік народження,
місце роботи заявника

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї

та їх рік народження

Адреса, характеристика 
житлової площі, її відомча 
належність, з якого часу 

проживає у місті

Підстава для 
взяття на облік,

примітки

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

1 2 3 4 5 6
1562

906

301281

Рибачек
Олена
Вікторівна
                              **** рік

*****************
****************

***********************
***********************

м. Кропивницький
Вул. ***********,
****************
2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м
Окрема квартира
Впорядкована
Проживає 6 осіб
Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального 
розміру житлової площі

Загальна черга                           06.02.2008

Першочергова черга                 21.08.2020
******************************          
***********

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                     Валерій  ПІЛЬКІН



Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького 
“15” жовтня 2020 року № 507

Спільне рішення
 адміністрації та житлової комісії Управління Державної служби  з

надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області
 про взяття громадян на квартирний облік

 
№
з/п

Назва організації чи 
установи

Прізвище, ім'я по батькові 
заявника

Дата рішення та
номер

Кількість
аркушів

1 Управління Державної 
служби з надзвичайних 
ситуацій України у 
Кіровоградській області

Прибіш Віталій 
Вікторович

Трофимчук Євгеній 
Вікторович

Матвій Едуард Сергійович

26.08.2020 р. 
Протокол
№ 6

2

Начальник відділу ведення обліку житла                             Валерій ПІЛЬКІН
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