
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "02" листопада 2020 року № 576

Про взяття громадян
на  облік  для одержання
кімнати   у  гуртожитку,
який належить до комунальної
власності територіальної
громади  м. Кропивницького 

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
пунктом  2.2.  Положення  про  гуртожитки,  які  належать  до  комунальної
власності  територіальної  громади  м.Кіровограда,  затвердженого  рішенням
виконавчого комітету міської ради від 22 липня 2010 року № 616, розглянувши
заяви  Рибачек О.В., Єжової Н.В., враховуючи пропозиції громадської комісії з
житлових питань, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Взяти  громадян  на  облік  для  одержання  кімнати  у  гуртожитку,  який
належить до комунальної власності територіальної громади м.Кропивницького,
у першочергову чергу згідно з додатком на 1 арк.

 

Міський голова                                                                Андрій  РАЙКОВИЧ     

Ірина Паламарчук 35 83 78



 Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
"02" листопада 2020 року № 576

 

 

 СПИСОК
            громадян, взятих на облік для одержання кімнати у гуртожитку, 
         який  належить до комунальної власності територіальної громади

м.Кропивницького
                                              Першочергова черга 

 

 

  

№ 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

401

76

456

Рибачек 

Олена Вікторівна
**** рік

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

***********

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

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

м. Кропивницький
вул. ****************
***************
2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м
Окрема квартира
Впорядкована
Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального 
розміру житлової площі

Загальна черга                             01.10.2020

Першочергова черга                   01.10.2020
 *******************************
 **********************



402

77

457

Єжова

Наталія Володимирівна
**** рік

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

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

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

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

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

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

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

м. Кропивницький
вул. ****************
*******************

Гуртожиток

Проживання у гуртожитку Загальна черга                             02.10.2020

Першочергова черга                   02.10.2020
 *******************

 

 

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                            Валерій ПІЛЬКІН
 


