
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від __ серпня 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про постановку на квартирний облік  
 

Відповідно до пп. 2 п. а) ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пп. 8, 11, 13, 15, 20, 26, 
31, 44, 45 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм 
житлових приміщень в Україні, розглянувши заяви громадян та враховуючи протокол 
житлової комісії від 03.08.2021.,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Поставити на квартирний облік осіб з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за місцем проживання на території Олександрійської об’єднаної територіальної 
громади: 
 

1) КУКИЦЯКА Артема Андрійовича, 17.02.2003 року народження, жителя                             
с. Головківка; 

2) СУХОМІНСЬКУ Анастасію Олександрівну, 09.08.2004 року народження, жительку 
с. Пустельникове. 

 
2. 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 
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