
 

 

І  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " __________" ___________ 2020 року       № ____ 
 

 
 

Про затвердження акта прийняття-передачі  

до комунальної власності територіальної  

громади міста Кропивницького  

квартири № 55 по вул. Острівській, 4 

 

 Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 1 пункту «а» 

статті 29, частиною 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 11 серпня 2020 року № 344 «Про створення комісії з 

безкоштовного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького квартири № 55 по вул. Острівській, 4», 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

 В И Р І Ш И В: 

     

 Затвердити акт прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького квартири № 55 по  

вул. Острівській, 4, що додається. 

 

 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Шпильова 35 83 62 
 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

« ____ » ________ 2020 року №___  

 

 

АКТ 

прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького квартири № 55 по вул. Острівській, 4 

 

 

 Комісія, що створена відповідно до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 11 серпня 2020 року № 344 «Про 

створення комісії з безкоштовного прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького квартири № 55 по  

вул. Острівській, 4» 
(назва документа, на підставі якого створена комісія)  

у складі: 

голови комісії – заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Вергуна Олександра Сергійовича; 

 заступника голови комісії – т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Савченко Тетяни Миколаївни; 

секретаря комісії – заступника начальника відділу капітального ремонту, 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного 

управління житлово-комунального господарства Шпильової Тетяни 

Володимирівни; 

 

членів комісії:  

начальника комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 1» Міської ради міста Кропивницького» Ковальової Світлани 

Миколаївни; 

головного спеціаліста відділу організаційного та правового забезпечення 

управління комунальної власності Ковбасюка Анатолія Васильовича; 

начальника відділу ведення обліку житла Пількіна Валерія Анатолійовича; 

завідувача сектору житлового забезпечення центру забезпечення діяльності 

У ДСНС України у Кіровоградській області Тищенко Валентини Георгіївни;  

старшого інспектора відділу правового забезпечення юридичного 

управління Терези Олександра Володимировича, 

 склала цей Акт прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького квартири № 55 по  

вул. Острівській, 4, жилою площею 28,4 кв. м, яка належить Управлінню 

Міністерства надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області згідно зі 

свідоцтвом про право власності від 19 січня 2012 року. 
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 До Акта прийняття-передачі додаються: 

 

1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 05 березня 2012 року  

№ 164 «Про прийняття квартир до комунальної власності територіальної 

громади м. Кіровограда». 

2. Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького  

від 11 серпня 2020 року № 344 «Про створення комісії з питання безоплатного 

прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади  

міста Кропивницького квартири № 55 по вул. Острівській, 4». 

3. Технічний паспорт на квартиру № 55 у будинку по  

вул. Острівській, 4. 

 

 

 

Голова комісії:       О.ВЕРГУН 

 

Заступник голови комісії:     Т.САВЧЕНКО 

 

Секретар комісії:      Т.ШПИЛЬОВА 

 

Члени комісії:  

 

          С.КОВАЛЬОВА 

 

          А.КОВБАСЮК 

 

          В.ПІЛЬКІН  

 

          В.ТИЩЕНКО 

 

          О.ТЕРЕЗА 

 


