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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " ___ "  _____________ 2020 року      № ________ 

 

Про створення комісії з  

безкоштовного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького  

житлового приміщення 
 

 Керуючись статтями 143 Конституції України, Законом України “Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, підпунктом 1 

пункту “а” статті 29, частиною 5 статті 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 26 травня 2020 року № 3297 «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади  

м. Кропивницького житлового приміщення», Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Створити комісію з безкоштовного прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького житлового приміщення 

№ 322 загальною площею 18,9 кв.м у гуртожитку по вул. ***, *, яке належить 

***. згідно зі свідоцтвом про право власності на житло від 25.03.2013 року  

№ 50724, у складі згідно з додатком. 
 

2. Комісії з безкоштовного прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового приміщення прийняти за 

актом прийняття-передачі до комунальної власності житлове приміщення  

№ 322 у гуртожитку по вул. ***, *. 
 

3. Управлінню комунальної власності оформити право власності на 

вищезазначене житлове приміщення за територіальною громадою міста 

Кропивницького.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 
 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 
Тетяна Шпильова 35 83 62 

 



Додаток  

       до рішення Виконавчого комітету 

       Міської ради міста Кропивницького 

       « ___» __________ 2020 року № ___ 

 

СКЛАД 

комісії з безкоштовного прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького житлового 

приміщення 
 

Голова комісії 
   

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

(за посадою) 

 

 Заступник голови комісії 
 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства  

(за посадою) 

 

Секретар комісії 

 

заступник начальника відділу капітального ремонту, реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства Головного управління 

житлово-комунального господарства (за посадою)  

 

Члени комісії: 
 

депутат міської ради  

 

головний спеціаліст відділу організаційного та правового забезпечення 

управління комунальної власності (за посадою) 

   

старший інспектор відділу правового забезпечення юридичного управління 

(за посадою) 

   

начальник відділу ведення обліку житла (за посадою) 

   

начальник КП «ЖЕО № 2» МРМК» (за посадою) 

 

начальник КП «ЖЕО № 4» МРМК» (за посадою) 

 

власник житлового приміщення № 322 у гуртожитку по вул. В'ячеслава 

Чорновола, 1-в 
 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства   Тетяна САВЧЕНКО 

 

 


