
 

 

 

 

 

 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 27 квітня 2021 року               Баштанка                                           №131  

 

 

Про взяття на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов КУХАРЧУКА О. Ю.  
 

 

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись статтями 15, 34, 39 Житлового Кодексу Української 
РСР, пунктами 13, 19 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, 

відповідно до висновку житлової комісії від 21 квітня 2021 року, на підставі 
заяви громадянина КУХАРЧУКА Олександра Юрійовича від 26 березня      
2021 року № 265,  виконавчий комітет міської ради  
  

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок житлової комісії від 21 квітня 2021 року          

№ 4 «Про розгляд звернення громадянина КУХАРЧУКА О. Ю.» (додається). 
 

2. Взяти на квартирний облік для поліпшення житлових умов в 
загальну чергу КУХАРЧУКА Олександра Юрійовича, ХХХХ року 
народження з сім’єю: 

дружина – КУХАРЧУК Тетяна Миколаївна, ХХХХ року народження, 
падчерка – КОЗЛОВА Каміла Олександрівна, ХХХХ року 

народження. 

 

 

 

Міський голова                                                               Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  
Баштанської міської ради 

від 27.04.2021 р. № 131 

 

 

ВИСНОВОК 

ЖИТЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАШТАНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ   

 
 

21 квітня 2021 року          м. Баштанка                                           №4 

   

                  

Про розгляд звернення  
громадянина КУХАРЧУКА О. Ю. 

 
 

Розглянувши звернення громадянина КУХАРЧУКА Олександра Юрійовича 
від 26 березня 2021 року № 265, з питання взяття його на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, у виконавчому комітеті Баштанської 
міської ради, житлова комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
Запропонувати виконавчому комітету міської ради взятии громадянина  
КУХАРЧУКА Олександра Юрійовича (склад сім’ї – 3 особи) на квартирний 
облік при виконавчому комітеті Баштанської міської ради на поліпшення 
житлових умов, у зв’язку з проживанням тривалий час за договором найму 
(оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної 
власності. 
 

 

 
Голова комісії                                                                    Олександр ВАСИЛЬЄВ  


