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У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «_____» ____________ 2014 року        № _____ 
 

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

Керуючись статтею 143 Конституції України, Законом України “Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, частиною 5 статті 
60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2014 року  
№ 476 “Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей”, 
враховуючи лист управління капітального будівництва Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 09 грудня 2014 року № 01-18/90/3, 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, придбаних за державні кошти 
управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації, для 
подальшої передачі сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичних операціях, заходах, пов'язаних із 
забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиттям збройного нападу 
на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненням таких об’єктів 
у разі захоплення або спробі насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою 
технікою, а також військовослужбовців,   які   отримали   пошкодження    хребта 
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або втратили кінцівки під час здійснення зазначених заходів, згідно з додатком. 
 

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, 
придбаних за державні кошти, 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, заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С. С., 
т. в. о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Хачатуряна О. С. 
 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
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