
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від " ______ " ____________ 20_____ року                                                                № _______

Про виключення квартири
із числа службових

Керуючись  статтями  140,  146   Конституції  України  та  підпунктом  8
пункту ”б” статті 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,
Положенням  про  порядок  надання  службових  жилих  приміщень  і
користування  ними  в  Українській  РСР,  затвердженим  постановою  Ради
Міністрів УРСР від  04 лютого 1988 року № 37, Правилами обліку громадян, які
потребують  поліпшення  житлових  умов,  і  надання  їм  жилих  приміщень  в
Українській  РСР,  враховуючи  клопотання  КП  “ЖЕО  №  1”  МРМК” від
22  жовтня  2020  року  № 391,  службову  записку  т.в.о.  начальника  Головного
управління  житлово-комунального  господарства  Кропивницької  міської  ради
від  29  жовтня  2020  року  № 2329/01-01-06,  пропозиції  громадської  комісії  з
житлових питань, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

Виключити  квартиру  із  числа  службових  у  зв’язку  з  тим,  що  відпала
потреба  у  такому  її  використанні,  та  дати  ордер  встановленого  зразка
громадянину Буркені Ігорю Владиславовичу  згідно з додатком на 1 арк. 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ

Ірина Паламарчук 35 83 78



 

                                                                                                                                     Додаток 
                                                                                                                                     до рішення Виконавчого комітету
                                                                                                                                     Кропивницької міської ради 
                                                                                                                                     “ ______ ” __________ 20___ року № _____

Перелік даних 
громадянина  Буркені І.В. для надання ордера

 №
 з/п Прізвище,

ім’я, 
по батькові

Місце роботи,
посада

Склад сім’ї
(поіменно),

родинні
відносини

Адреса місця проживання,
кількість кімнат, кв.м  і

характеристика  займаної жилої
площі

Жила площа, яка надається
Підстави  для

надання
квартири

Адреса №
повер-

ху

№ 
квар-
тири

Кіль-
кість

кімнат

Жила
площа

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Буркеня 

Ігор 
Владиславович

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

Син 
***********            

Вул.******************, 
***************,
2-кімн., ж/пл 27,98 кв.м, 
мешкає  2 особи. 

Службова квартира надана 
відповідно до рішення 
Кіровського виконкому районної
Ради народних депутатів від        
18 червня 1987 року № 298

Вул.Тараса 
Карпи, 
буд.21

1 * 2 27,98 Протокол 
засідання 
громадської 
комісії  з 
житлових питань 
№ 15
від 01.12.2020 р.

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                          Валерій ПІЛЬКІН


	Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

