
 
 
 
 
 
 
 
Проект  2 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «_____» ____________ 2015 року        № _____ 
 

Про надання згоди на безоплатне 
прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда 
квартир для подальшої передачі сім’ям 
загиблих військовослужбовців-учасників АТО 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, Законом України “Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності”, підпунктом 51 п. 1 ст. 26, 
частинами 2, 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року  
№ 348 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II груп з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов», враховуючи розпорядження голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11 листопада 2015 року  
№ 442-р «Про безоплатну передачу квартир з державної у комунальну 
власність», лист департаменту соціального захисту населення Кіровоградської 
обласної державної адміністрації від 13 листопада 2015 року № 02/22/5508, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А 
 

1. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям 
загиблих військовослужбовців-учасників АТО згідно з додатком. 
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2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради: 
 
1) створити комісію з питань безоплатного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для 
подальшої передачі сім’ям загиблих військовослужбовців-учасників АТО та 
скласти відповідні акти приймання – передачі;  

2) акти приймання – передачі внести для затвердження на засідання 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 
3. Управлінню власності та приватизації комунального майна 

Кіровоградської міської ради оформити право власності на зазначені квартири за 
територіальною громадою м. Кіровограда з видачею свідоцтв про право 
власності. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження, 
з питань управління комунальною власністю та приватизації. 
 
 
 
Міський голова         А. Райкович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шпильова 22 86 87 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення  
Кіровоградської міської ради 
«____» _________ 201__  
№ _______ 

 
 

Перелік  
квартир, прийнятих до комунальної власності територіальної громади  

м. Кіровограда для подальшої передачі сім’ям загиблих військовослужбовців-
учасників АТО 

 
№ 
з/п 

П.І.Б. члена сім'ї 
загиблого 

військовослужбовця,  
якому 

придбано квартиру  

Адреса квартири Загальна 
площа 

квартири, 
кв. м 

Вартість 
квартири, 
тис. грн 

1 2 3 4 5 
1. Марков Анатолій 

Васильович 
м. Кіровоград, 
вул. Андріївська, 12, 
корп. 1,кв. 70 

40,96 368,000 

2. Височина Олена 
Миколаївна 

м. Кіровоград, 
вул. Ціолковського, 1г, 
кв. 5 

31,1 368,000 

 
 
 

Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства    О. Хачатурян 

 
 


