
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 від    11 травня   2017 року                                                     № 243 

 

 

Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про  

надання в користування житлового 

будинку по вул. Врубеля, 22»  

 

 

 Керуючись  ст. 143 Конституції України ,  ст. 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Кіровоградської міської ради   

   

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради                        

«Про надання в користування житлового будинку по вул. Врубеля, 22», що 

додається. 

2. Управлінню комунальної власності забезпечити внесення даного 

проекту рішення на розгляд міської ради.   

3.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  заступника 

міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 А. Райкович                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фурман  24 85 41 



                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                        ПОГОДЖЕНО 
 

                                                                        Рішення виконавчого комітету  

                                                                        Кіровоградської міської ради 

                                                                        11 травня  2017   № 243 

                                        
                              Проект 

      

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «____»___________   2017 року                                                  № ____ 

 

Про надання в користування 

житлового  будинку по вул. Врубеля, 22 

 

Керуючись  статтею 143 Конституції України, пунктом 31 частини 

першої статті 26, частинами першою, п’ятою статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктами 2, 5 Положення про дитячий 

будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2002 року № 564, зі змінами, враховуючи рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2001 року 

№ 1342 «Про створення дитячого будинку сімейного типу»,                         

зважаючи на клопотання батьків-вихователів дитячого будинку                   

сімейного  типу  Дерев’янка В.В. та Дерев’янко А.О. від 14.03.2017 року,  

лист  служби у справах  дітей виконавчого комітету  Кіровоградської міської 

ради від 16.03.2017 року № 665, у зв’язку із закінченням  договору 

користування індивідуально визначеного майна від 04.03.2002 року № 10/17  

Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати в тимчасове користування батькам – вихователям     

Дерев’янку В.В. та Дерев’янко А.О.  на безоплатній  основі житловий 

будинок площею 96,0 кв. м по вул. Врубеля, 22 у м. Кропивницькому для 

розміщення  дитячого будинку сімейного  типу на строк функціонування    

дитячого будинку сімейного  типу Дерев’янків. 

2. На виконання пункту 1 даного рішення доручити виконавчому 

комітету Кіровоградської міської ради укласти з батьками-вихователями 

Дерев’янками договір користування житловим будинком площею 96,0 кв. м 

по вул. Врубеля, 22 у м. Кропивницькому.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                       

постійну комісію міської ради з питань житлово – комунального  

господарства, енергозбереження  та комунальної власності, заступника  

міського  голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна  О.В. 

 

 

Міський голова                                                                                   А. Райкович 

 

Фурман 24 85 41 


