
 

 

У К Р А Ї Н А 
   

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  від 26 серпня 2014 року                                                                              № 403  

 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради   
«Про надання згоди на безкоштовне  
прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда 
дитячих майданчиків, розташованих на 
прибудинкових територіях житлових будинків» 
 
         Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, пунктом 2 ст. 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою якісного та 
своєчасного технічного обслуговування і контролю за станом обладнання 
дитячих майданчиків виконавчий комітет  Кіровоградської міської ради 

 

 В И Р І Ш И В:  

            1.  Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда дитячих майданчиків, розташованих 
на прибудинкових територіях житлових будинків»,  що додається. 
            2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської  міської ради забезпечити внесення даного проекту рішення  
на розгляд міської ради.  

  3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Осетрова  Г.І. 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 

 

 

Кучман 22 86 87 



 

 

                                                                               П О Г О Д Ж Е Н О 
                                                                               Рішення виконкому 
                                                                               Кіровоградської міської ради 
                                                                               26 серпня 2014 
                                                                               № 403 

                                                                                               Проект     
 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”______________2014 року                                                             №____ 

 

Про надання згоди на безкоштовне  
прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда 
дитячих майданчиків, розташованих на 
прибудинкових територіях житлових будинків 
 
 
          Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, пунктом 2 ст. 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою якісного та 
своєчасного технічного обслуговування і контролю за станом обладнання 
дитячих майданчиків Кіровоградська міська рада 
  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати   згоду  на  безкоштовне    прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда    дитячих майданчиків, розташованих 
на   прибудинкових  територіях  житлових  будинків  Кіровоградської міської 
ради. 
 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства:      
          1) здійснити заходи щодо організації проведення житлово-
експлуатаційними підприємствами інвентаризації дитячих майданчиків, 
розташованих на   прибудинкових  територіях  житлових  будинків  
Кіровоградської міської ради, та за її результатами провести експертну 
оцінку майданчиків;        
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         2) підготувати та внести на розгляд міської ради проект рішення щодо 
безкоштовного прийняття до комунальної власності територіальної громади 
м. Кіровограда    дитячих майданчиків, розташованих на   прибудинкових  
територіях  житлових  будинків  Кіровоградської міської ради. 
 
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального господарства 
та енергозбереження та заступника міського голови  з питань діяльності 
виконавчих органів ради Осетрова Г.І. 
 
 
 
Секретар міської ради            І.Марковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучман  22 86 87с 


