
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «08» грудня 2017 року               № 566 

 

м. Кропивницький 

У К  

Про створення комісії з питань 

безоплатного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, Законом України “Про 

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

п. “а” ст. 29, частиною 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України  

від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності” Виконавчий комітет міської ради                                   

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Створити комісію з питань безоплатного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького  

житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга –               

70-квартирна секція «Б») (далі – Комісія) у складі згідно з додатком. 

2. Комісії скласти акт прийняття-передачі та внести його для 

затвердження на розгляд виконавчого комітету. 

3. Контроль за виконанням даного рішення 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                                                                                 
 

 

 

 

Савченко 24 72 71 



 

 

Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

міської ради міста Кропивницького 

       «08» грудня 2017 

       № 566 

 

СКЛАД 

комісії з питань безоплатного прийняття-передачі  

до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького   

житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17  

(друга черга – 70-квартирна секція «Б») 

                                                    

 

 

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 управляння 

житлово-комунального господарства (за посадою) 

 

  

Члени комісії: 

 

заступник начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства (за посадою) 

 

начальник управління комунальної власності (за посадою) 

 

начальник відділу правового забезпечення юридичного управління (за 

посадою) 

 

депутат Міської ради міста Кропивницького (за згодою) 

 

 



2 

 

начальник Південного управління капітального будівництва Міністерства 

оборони України (за згодою) 

 

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

 

начальник Кіровоградського міського РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго»              

(за згодою) 

 

Генеральний директор ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (за згодою) 

 

директор  ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» (за згодою) 

 

Голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» (за згодою) 

 

 

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства                                              В. Кухаренко 


