
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від " 14 " грудня  2021  року                                                                                          № 927

Про затвердження рішення
про надання службової квартири

                
Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  8

пункту “б” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтею 121 Житлового кодексу Української РСР, пунктами 8, 16 Положення
про  порядок  надання  службових  жилих  приміщень  і  користування  ними  в
Українській  РСР,  затвердженого  постановою  Ради  Міністрів  УРСР  від
04  лютого  1988  року  №  37, Інструкцією  з  організації  забезпечення
військовослужбовців  Збройних  Сил  України  та  членів  їх  сімей  жилими
приміщеннями,  затвердженою  наказом  Міністерства  оборони  України  від
31 липня 2018 року № 380, враховуючи рішення виконавчого комітету міської
ради від 26 листопада 2003 року № 1416 “Про віднесення квартир до числа
службових”, протокол  засідання  Комісії  з  контролю  за  забезпеченням
військовослужбовців  Збройних  Сил  України  та  членів  їх  сімей  жилими
приміщеннями від 05 жовтня 2021 року №  440,  лист начальника квартирно-
експлуатаційного  відділу  м.  Кропивницького  від  09  листопада 2021  року
№ 2169, пропозиції громадської комісії з житлових питань, Виконавчий комітет
Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити  рішення  Комісії  з  контролю  за  забезпеченням
військовослужбовців  Збройних  Сил  України  та  членів  їх  сімей  жилими
приміщеннями  про надання службової квартири № ** у житловому будинку
по вул. Космонавта Попова, буд. 18, корп. 4 згідно з додатком. 

2.  Відділу  обліку  житла  Кропивницької  міської  ради  видати  ордер
військовослужбовцю згідно з пунктом 1 цього рішення.

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ

Ірина Паламарчук 35 83 78



                                                                                        Додаток 
                                                                                                                                                до рішення Виконавчого комітету
                                                                                                                                                Кропивницької міської ради 
                                                                                                                                                14  грудня 2021 року  № 927
                                                                                                 

Перелік даних 
Чернеги М.В. для надання ордера на службову квартиру

№
з/п

Прізвище,
ім’я, 

по батькові

Місце роботи,
посада

З якого
часу

перебуває
на квартир-

ному
обліку,

№ черги

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

кімнат

Жила
площа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Чернега

Марія 
Вікторівна

Військова 
частина ******,
військовослуж-
бовець

2012 р. Син 
***********

Вул. **********,
*********, 
гуртожиток

Вул.Космонавта 
Попова, 
буд. 18,
корп. 4 

службова

9 ** 2 30,81 Протокол  
№ 13 засідання 
житлової комісії 
Кіровоградського 
гарнізону від 
05.08.2021 року

Начальник відділу обліку житла                                                                                         Валерій ПІЛЬКІН


