
 

 

 

УКРАЇНА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від  17 серпня   2017 року          № 70 

 

Про заходи щодо забезпечення 

житлових прав мешканців гуртожитків 

 

Керуючись ст. 141, 146 Конституції України, ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», з метою вжиття заходів щодо 

вирішення правових, майнових, економічних, соціальних, організаційних 

питань громадян, які мешкають у гуртожитках 

 

1. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради: 

1) організувати включення до Загальнодержавної цільової програми 

передачі гуртожитків у власність територіальних громад гуртожитку по 

проспекту Університетському, 21 в місті Кропивницькому та інших 

гуртожитків, на які поширюється дія Закону України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (далі – Закон); 

2) постійно вживати заходів щодо передачі гуртожитків до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького; 

3) поновити роботу комісії із забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків шляхом внесення відповідного проекту рішення 

Кіровоградської міської ради (стаття 26 Закону). 

2. Відділу ведення обліку житла Кіровоградської міської ради внести на 

розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення про утворення 

наглядової ради по здійсненню громадського контролю за розподілом та 

утриманням житла у гуртожитках та за цільовим використанням гуртожитків і 

прибудинкових територій (статті 22, 24 Закону). 

3. Рекомендувати мешканцям гуртожитків розпочати процедуру 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, визначену 

Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», 

зокрема, утворити ініціативні групи по скликанню установчих зборів.  

4. Юридичному управлінню Кіровоградської міської ради у разі відмови 

власника гуртожитку добровільно здійснити передачу гуртожитку згідно з 

пунктом 3 частини третьої статті 14 Закону звернутися до суду з позовом про 

примусову передачу гуртожитків у належному стані у власність територіальної 

громади міста Кропивницького (п. 19 ч. 1 ст. 18 Закону). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/500-17/print1444137284022942#n313


 

5. Про хід виконання даного розпорядження інформувати заступника 

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

щомісяця до 1 числа.  

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мосіна О.В. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради         О.Мосін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


