
  

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "13" грудня 2022 року № 912

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, постановою Ради Міністрів
УРСР  від  04  лютого  1988  року  №  37 “Про  службові  жилі  приміщення”,
враховуючи  рішення  Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради  від
21 вересня 2022  року №  652  “Про віднесення квартири до числа службових”,
службову  записку  Головного  управління  житлово-комунального  господарства
Кропивницької міської  ради від 01 грудня 2022 року, пропозиції  громадської
комісії з житлових питань, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити  рішення  комунального  підприємства  “Житлово-
експлуатаційна  організація  №  1”  Кропивницької  міської  ради” про  надання
службової квартири згідно з додатком. 

2.  Відділу  обліку  житла  Кропивницької  міської  ради  видати  ордер
гр. Давиденко Л.В. згідно з пунктом 1 цього рішення.

Секретар міської ради                                                                Олег КОЛЮКА

Ірина Паламарчук 35 83 78



                                                          Додаток 
                                                                                                                                 до рішення Виконавчого комітету
                                                                                                                                 Кропивницької міської ради 
                                                                                                                                 “13” грудня 2022 року № 912
                                                                                                 

ПЕРЕЛІК
даних Давиденко Л.В. для надання ордера на службову квартиру

№
з/п

Прізвище,
ім’я, 

по батькові

Місце роботи,
посада

З якого
часу

перебу-
ває 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 Давиденко

Людмила 
Вікторівна

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

Не
перебуває

Донька 
**********
**********

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

(внутрішньо 
переміщена 
особа)

просп. Універ-
ситетський, 
буд. 17/2

службова

5 *** 1 11,8 Службова записка 
начальника 
управління ГУЖКГ  
Кропивницької 
міської ради
від 01 грудня               
2022 року

       Начальник відділу
       обліку житла                                                                                                                                              Валерій ПІЛЬКІН


	Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

