
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 27 листопада 2012 року                                                  № 971 

 
 
Про утворення комісії по передачі  
до комунальної власності територіальної  
громади м. Кіровограда квартир  
для інвалідів війни, які перебувають у  
черзі на отримання житла 
  

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 59 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Порядком використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року 
№ 503, враховуючи лист управління капітального будівництва Кіровоградської 
обласної державної адміністрації від 23.11.2012 р.                  № 09-178/2, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Утворити комісію по передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда квартир для інвалідів війни, які перебувають у черзі на 
отримання житла, згідно з додатком. 
 2. Комісії здійснити передачу до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда квартир для інвалідів війни, закуплених управлінням 
капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації 
шляхом оформлення акта приймання-передачі за формою, затвердженою 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 09 серпня 2012 року № 406, та подати 
його на затвердження виконавчому комітету Кіровоградської міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вєщєва М.А. 
  
 
 
Міський голова                                О.Саінсус 
 
 
 
 
 
Кривенко 24 84 55 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
27 листопада 2012 року 
№ 971 
 

 
 

С К Л А Д 
комісії по передачі до комунальної власності територіальної громади                      
м. Кіровограда квартир для інвалідів війни, які перебувають у черзі 

 на отримання житла 
   

Голова комісії 
 

Вєщєв   заступник міського голови з питань діяльності  
Микола Анатолійович   виконавчих органів ради 
 
 

Члени комісії 
 

Кривенко  головний спеціаліст-юрист Головного 
Михайло Петрович управління житлово-комунального  
  господарства 
 Кіровоградської міської ради 
 
Назаренко   завідувач сектора правового супроводу  
Анатолій Андрійович   діяльності міського голови, секретаря міської 
 ради та виконавчих органів міської ради 
 юридичного відділу Кіровоградської  
 міської ради 
  
Пількін  начальник відділу ведення обліку житла 
Валерій Анатолійович  Кіровоградської міської ради 
 
Погребнюк  заступник начальника Головного управління 
Ростислав Анатолійович  житлово-комунального господарства 
 Кіровоградської міської ради 
 
Розгачов депутат Кіровоградської міської ради 
Роман Олександрович 
 
Ткаченко  завідуючий сектором програм та інвестицій 
Олена Анатоліївна управління капітального будівництва 
 Кіровоградської обласної державної  
 адміністрації  
 



Шихова  начальник ОКП „Кіровоградське обласне  
Вікторія Володимирівна об’єднане бюро технічної інвентаризації” 
 
Щербина начальник управління власності та приватизації  
Ольга Володимирівна комунального майна Кіровоградської  
 міської ради 
 
 
 
 
Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства         О.Хачатурян 
 
 


