
  

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 08 лютого 2022 року                                                                                  № 86

Про ліквідацію квартирного обліку
підприємства об’єднання громадян
“Кропивницьке учбово-виробниче
підприємство Українського
товариства глухих”

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а”,  підпунктом 7 пункту “б” статті  30 Закону України ”Про місцеве
самоврядування  в  Україні”,  пунктом  31  Правил  обліку  громадян,  які
потребують  поліпшення  житлових  умов  і  надання  їм  жилих  приміщень  в
Українській РСР,  затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і
Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року
№  470,  беручи  до  уваги постанову  президії  Центрального  правління
Всеукраїнської  громадської  організації  інвалідів  “Українське  товариство
глухих” від  24  листопада  2020  року  №  222/2020,  враховуючи  протокол
спільного засідання профспілкового комітету, бюро первинної організації УТОГ
та  адміністрації  підприємства  об’єднання  громадян  “Кропивницьке  учбово-
виробниче  підприємство  Українського  товариства  глухих” від  21  липня
2021  року  №  8,  листи  директора  та  голови  профспілкового  комітету
підприємства  об’єднання  громадян  “Кропивницьке  учбово-виробниче
підприємство  Українського  товариства  глухих”  від  19  жовтня  2021  року
№ 01/122 та від 20 грудня 2021 року № 03/166, квартирні справи громадян, які
передаються  на  квартирний  облік  до  виконавчого  комітету,  пропозиції
громадської  комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий  комітет  Кропивницької
міської ради  

В И Р І Ш И В:

1. Виключити підприємство об’єднання громадян “Кропивницьке учбово-
виробниче  підприємство  Українського  товариства  глухих”  зі  списку
підприємств,  установ,  організацій,  які  ведуть  квартирний  облік  у  місті
Кропивницькому.
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2.  Відділу обліку житла Кропивницької  міської  ради прийняти облікові
справи працівників підприємства об’єднання громадян “Кропивницьке учбово-
виробниче підприємство Українського товариства глухих”, що перебувають на
обліку за місцем роботи, для подальшого квартирного обліку у Виконавчому
комітеті Кропивницької міської ради згідно з додатком.

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ

Ірина Паламарчук 35 83 78



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради 
08 лютого 2022 року № 86

СПИСОК
 працівників  підприємства об’єднання громадян 

“Кропивницьке учбово-виробниче підприємство Українського 
товариства глухих” , що перебувають на квартирному обліку на

підприємстві, для подальшого квартирного обліку 
у Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

№ 
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження
З якого часу
перебуває на
квартирному

обліку

1 Маслюков Сергій Іванович, **** р.н. 31.10.1991 р.

2 Зеленська Нурія Мінніярівна, **** р.н. 24.06.1992 р.

3 Троян Микола Іванович, **** р.н. 30.10.1992 р.

4 Таран Валерій Валентинович, **** р.н. 25.11.2005 р.

5 Шевченко Олег Олександрович, **** р.н. 25.11.2005 р.

Начальник відділу обліку житла                                           Валерій ПІЛЬКІН


	Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

