
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про надання квартир військовослужбовцям 
та поліцейським  міста які перебувають на  
квартирному обліку за місцем несення служби  

 
 Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 
Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 
п. 3 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в 
Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988    
№ 37 п.п. 20, 37, 45, 51, 52, 55 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР від 11.12.1984 № 470, 
протокол засідання житлової комісії від 08.02.2021 та розглянувши клопотання т.в.о. 
директора департаменту логістики Національної гвардії України О. Білоуса від 11.12.2020 № 
27/10/3-9232 та витяг з протоколу засідання центральної житлово-побутової комісії 
Головного управління Національної гвардії України № 11 від 09.12.2020, клопотання т.в.о. 
директора департаменту логістики Національної гвардії України О. Білоуса від 11.12.2020 № 
27/10/3-9237 та витяг з протоколу засідання центральної житлово-побутової комісії 
Головного управління Національної гвардії України № 11 від 09.12.2020, клопотання 
начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області,  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Видати ордер на двокімнатну квартиру № 82, житловою площею 27,5 кв.м. по пр. 
Соборному, 95 у м. Олександрія, САДЧИКОВУ Сергію Олександровичу, склад сім'ї - 3 чол., 
перебуває на квартирному обліку за місцем несення служби при військовій частині 2269. 
Квартира надається із зняттям з квартирного обліку за місцем несення служби . 

 
2. Видати ордер на однокімнатну  квартиру № 40, житловою площею 18,6 кв.м., по вул. 

6-го Грудня, 147 у м. Олександрія, МЯКУШЦІ Олександру Пилиповичу, склад сім'ї - 1 чол., 
перебуває на квартирному обліку за місцем несення служби при військовій частині 2269. 
Квартира надається із зняттям з квартирного обліку за місцем несенням служби. 

 
3. Видати ордер на службову трикімнатну  квартиру № 28, житловою площею 45,7 

кв.м., по вул. 6-го Грудня, 141/1 у м. Олександрія, КОРЕЦЬКОМУ Валерію Едуардовичу, 
склад сім'ї - 4 чол., перебуває на квартирному обліку за місцем несення служби при 
військовій частині 2269 на загальних підставах.  

 
4. Видати ордер на службову однокімнатну квартиру № 11, житловою площею 17,7 

кв.м., по пров. Мічуріна, 8 у м. Олександрія, БАЙБУТЛІДІ Ігорю Юрійовичу, склад сім'ї - 3 
чол. 

 
 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова       СЕРГІЙ КУЗЬМЕНКО 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету      СЕРГІЙ ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 


