
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАР А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 грудня 2014 року                                                             № 3866 

Про надання згоди на безкоштовне 
прийняття квартир до комунальної 
власності територіальної громади 
м. Кіровограда 
 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 2                         
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 10.11.2014 № 448-р та беручи до уваги клопотання Кіровоградської 
обласної державної адміністрації від 12.11.2014 № 01-18/2061/1,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати згоду на безкоштовне  прийняття  до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда квартир та передачу їх на  баланс та 
обслуговування: 
    № 159 по вул. Героїв Сталінграда, 24/27, корп. 1 – КП «ЖЕО № 4» КМР»; 
    № 97 по вул. Куроп’ятникова, 25 – КП «ЖЕО № 2» КМР»; 
    № 179  по вул. Кропивницького, 8 – КП «ЖЕО № 2» КМР»; 
    № 40 по  вул. Пацаєва, 10 – КП «ЖЕО № 4» КМР»; 
    № 134 по  вул. Героїв Сталінграда, 12 – ЖБК «Авіатор». 
 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради: 

1) створити комісію з питань безкоштовного прийняття-передачі до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир, 
придбаних головним фінансовим управлінням Кіровоградської обласної 
державної адміністрації за кошти державного бюджету, та скласти відповідні 
акти прийняття-передачі; 
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2) акт прийняття-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 
Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального господарства 
та енергозбереження, комісію з питань управління комунальною власністю та 
приватизації, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Васильченка С.С. та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних 
повноважень. 
  
 

 

Секретар міської ради     І.Марковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучман  22 86 87 


