
Проєкт

Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 серпня 2021 року

Про видачу ордера  на право
вселення  в  службове житлове
приміщення в м. Помічна
по вул. Лесі Українки, 6 кв 16

        Розглянувши клопотання адміністрації КНП «Помічнянська міська
лікарня» Помічнянської міської ради від 25.08.2021 року № 01-18/274 щодо
можливості виділення житла для лікаря-анестезіолога комунального
некомерційного підприємства, враховуючи рішення восьмої сесії
Помічнянської міської ради від 12.05.2021 року № 211 «Про внесення змін до
рішення сесії міської ради від  23.12.2020 року №  81  «Про бюджет
Помічнянської міської територіальної громади на 2021 рік»,  договір купівлі-
продажу, посвідченого приватним нотаріусом Новоукраїнського районного
нотаріального округу Кіровоградської області Левітчук Г.Б. від 23 червня
2021 року № 883, керуючись статями  9, 58, 118, 122 Житлового кодексу
України, чинного Положення про порядок надання службових жилих
приміщень i користування ними в Українській РСР, затвердженого
постановою Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 04.02.1988 року № 37 та ст. 30 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської
ради в и р і ш и в:

       1. Видати ордер на право зайняття гр. Бояновою Наталією
Олександрівною, лікарем-анестезіологом комунального некомерційного
підприємства «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради,
службової квартири № 16 що знаходиться в будинку № 6 по вулиці Лесі
Українки в місті Помічна, загальною площею 41,31 м². Сім’я складається з
трьох чоловік.
         2.  Контроль   за   виконанням   цього   рішення   залишаю за собою.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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