
 
У К Р А Ї Н А 

 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від  22 березня 2016 року                                 № 178                                
 
 

Про затвердження 
акта приймання-передачі 
квартири 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1                                

п. “а” ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 11 серпня 2015 року № 390 виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити акт приймання-передачі до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда квартири № 8 за адресою: проспект 
Правди 1-а, придбаної для громадян згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 15 травня 2003 року № 279-р "Про додаткові заходи 
щодо розв’язання проблем реабілітації інвалідів по зору і слуху та 
забезпечення їх соціального захисту" та рішенням Кіровоградської міської 
ради від 14 жовтня 2004 року № 1557. 
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                      
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

 
 
 

Міський голова          А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоменко 24 89 13 



АКТ 
передачі до комунальної власності територіальної громади м. Кіровоград 
квартири № 8 за адресою: проспект Правди 1-а придбаної для громадян 

згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 279-р 
"Про додаткові заходи щодо розв'язання проблем реабілітації інвалідів по 

зору і слуху та забезпечення їх соціального захисту"  та рішення 
Кіровоградської міської ради від 14.10.2004 року № 1557 

 
«26» листопада 2015 року 
 
Комісія у складі  

Голова комісії 
 

Литвин Григорій Миколайович  заступник міського голови з питань 
       діяльності виконавчих органів ради 
        

Заступник голови комісії 
 

Пількін Валерій Анатолійович  начальник відділу ведення обліку  
       житла Кіровоградської міської 
       ради 

 

Секретар комісії 
 

Хоменко Сергій Анатолійович  головний спеціаліст-юрист  
       управління капітального  

будівництва Кіровоградської  
міської ради 

 

Члени комісії 
 

Васильченко Сергій Сергійович  начальник управління власності та  
       приватизації комунального майна  
       Кіровоградської міської ради 
 

Вовенко Олег Анатолійович   начальник відділу правового  
Забезпечення юридичного  
управління Кіровоградської 

       міської ради 
 

Депутатов Віталій Валентинович  юрист спец бюджетного відділу  
       управління власності та  

приватизації комунального майна  
Кіровоградської міської ради 

 

Кур'ян Андрій Сергійович   начальник комунального  
підприємства "Житлово- 
експлуатаційна організація № 3"  
Кіровоградської міської ради" 

 



 
Сурнін Сергій Васильович    начальник спец бюджетного відділу 
       управління капітального 

будівництва Кіровоградської 
міської ради 

 
       склали цей акт про те, що квартира № 8 за адресою: проспект Правди 1-а, 
яка придбана управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської 
ради передається до комунальної власності територіальної громади                        
м. Кіровограда у кількості 1 штуки загальна вартість 39 980,0 грн., а саме: 
 

№ з/п Характеристика квартири Вартість грн. 
1 № 8 по проспекту Правди 1-а , 43,41 кв.м., 2 кімн. 39 980,0 
 

       До цього Акта додається: 
1. Копія рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 11.08.2015 року № 390 "Про створення комісії з безкоштовної прийняття-
передачі до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда 
квартири, придбану управлінням капітального будівництва Кіровоградської 
міської ради за кошти державного бюджету" та від 25.11.15 № 628 "Про 
внесення змін до додатка рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 11 серпня 2015 року № 390" 

 
 
 
Голова комісії    _____________ Литвин Г.М.  
                      (підпис)   
      

Заступник голови комісії    _____________ Пількін В.А  
             (підпис) 

 

Секретар комісії     _____________ Хоменко С.А,.   
             (підпис) 
Члени комісії: 
 

_____________ Васильченко С.С. 
       (підпис) 

 

_____________ Вовенко О.А.  
      (підпис)  

     
 _____________ Депутатов В.В.  
      (підпис) 

 

_____________ Кур'ян А.С.   
      (підпис)   

____________ Сурнін С.В.  
      (підпис) 

 


