
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від „23” серпня 2016 року                                                      № 466 
 
 
Про взяття громадян 
на квартирний облік 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а”, 
підпунктом 7 п. “б” ст. 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в 
Україні” та ст. 39, 45, 46 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши 
квартирні справи громадян, які беруться на квартирний облік при 
виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, спільне рішення 
адміністрації та профспілкового комітету незалежної професійної спілки 
працівників прокуратури Кіровоградської області, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Взяти на квартирний облік при виконавчому комітеті 
Кіровоградської міської ради громадян за місцем проживання  згідно  зі  
списком, всього – 2 сім'ї (додаток 1 на 1 арк., додаток 4 на 1 арк.). 

2. Включити учасників бойових  дій Ч***** О.С., Б**** С.П. до 
списку осіб, які користуються правом  першочергового  одержання  жилих  
приміщень,  всього — 2   сім'ї (додаток 2 на 1 арк.). 

3. Включити  інваліда  війни  2 групи  П***** В. А.,  інваліда армії 1 
групи Р***** С.В. до  списку осіб, які користуються  правом   
позачергового  одержання  жилих  приміщень  (додаток 3 на 1 арк.). 

4. Затвердити спільне рішення адміністрації та профспілкового 
комітету незалежної професійної спілки працівників прокуратури 
Кіровоградської  області   про взяття громадян  на  квартирний облік, 
всього - 1 сім”я (додаток 5 на 1 арк.). 

 
 

 
Міський голова                                                                                  А. Райкович 
 
 
 
 
Паламарчук 24 85 11



       Додаток 5 
    до рішення виконавчого комітету 
    Кіровоградської міської ради 
    “23” серпня 2016  

                                                                     № 466  
 
 
 

Спільне рішення  
адміністрації та профспілкового комітету незалежної професійної спілки 

працівників прокуратури Кіровоградської області 
 про взяття Т***** В.М. на квартирний облік 

 
№ 
п/п 

Назви організацій та 
установ 

Прізвище, ім'я по 
батькові заявника 

Дата рішення та 
номер 

Кількість 
аркушів 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 
Прокуратура 
Кіровоградської області 
 

 
Т**** В***** 
М*****  

 

 
Протокол  
від 11.07.2016 р. 
№ 1 
 
 

 
1 
 
 
 

             

 

 
 

Начальник відділу ведення обліку житла 
Кіровоградської міської ради                                                          В.Пількін 

 


