
        

 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
проєкт Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                                                                    
                                               смт Воскресенське                           №  
 
 Про зняття з квартирного обліку  
 Шульги( Кравченко) Катерини Сергіївни 
 

 
      Керуючись пунктом 2 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  керуючись п.26, п.28 «Правил обліку громадян, 
які потребують покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень 
в Україні», враховуючи лист управляння соціального захисту населення 
Вітовської райдержадміністрації щодо необхідності зняття з квартирного 
обліку Шульги (Кравченко) Катерини Сергіївни,22.03.1997 р.н., як таку що 
придбала квартиру за рахунок субвенції з державного бюджету, виконком 
селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
    1.Зняти з квартирного обліку Шульгу ( Кравченко) Катерину Сергіївну, 
22.03.1997 року народження, як таку що придбала квартиру за рахунок 
субвенції з державного бюджету. 
   2.Доручити Тетяні БІЛОЗОР , секретарю селищної ради, внести відповідні 
дані в облікову документацію селищної ради. 
 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  керуючу справами                 
( секретаря) виконавчого комітету 
 
 
 
Селищний голова                                      Олександр ШАПОВАЛОВ 
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