
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від “ _____ ” ___________   20___ року                                                               № _____

Про віднесення будинку до числа 
службових жилих приміщень

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30, статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  пунктом  3  Положення  про  порядок  надання  службових  жилих
приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженим постановою
Ради Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 року № 37, Положенням про дитячий
будинок сімейного типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 року № 564, рішенням Виконавчого комітету Кропивницької
міської ради від 10 грудня 2020 року № 618 “Про створення дитячого будинку
сімейного  типу  Холодовських”,  враховуючи  лист  Міністерства  регіонального
розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від
09 січня 2018 року № 8/9-68-18, клопотання управління з питань захисту прав
дітей  міської  ради,  пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань,
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Віднести до числа службових жилих приміщень управління з питань
захисту  прав  дітей  міської  ради  для  функціонування  дитячого  будинку
сімейного типу двоповерховий дев’ятикімнатний житловий будинок, житловою
площею 154,4 кв.м по вул. Дружби, * у селищі Новому міста Кропивницького.

2.  Дати ордер на  службове житлове   приміщення  Холодовській  Ю.М.
згідно з додатком на 1 арк.

Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 

Інга Бріцова 35 83 78



                     Додаток
                                                                                                                                              до рішення Виконавчого комітету

                                                                                                                             Кропивницької міської ради 
                                                                                                                                              „____” __________20___ року № ____

ПЕРЕЛІК
 даних Холодовської Ю.М. для надання службового жилого приміщення 

  
  №
 з/п

Прізвище,
ім’я, 

по батькові

Місце
роботи,
посада

З якого часу
перебуває 

на
квартирному

обліку

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 №
по-
вер-
ху

№ 
квар-
тири

Кіль-
кість
кім-
нат

Жила
площа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Холодовська 

Юлія 
Миколаївна

Мати-
вихователь 
дитячого 
будинку 
сімейного 
типу 

- Чоловік
****************,
син
****************,
діти-вихованці:
*******************
*******************
*******************
*******************
*******************
*******************
*******************
*******************

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

  5-кімн., ж/пл 62,2 кв.м, 
 мешкає  7 осіб. 

селище Нове 
місто 
Кропивницький 
Вул. Дружби, 
буд.*,
службовий

- - 9 154,4 Протокол  
засідання 
громадської 
комісії з 
житлових 
питань від 
№ 16

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                  Валерій  ПІЛЬКІН
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