
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від “ 11 “ січня 2022 року               № 5 

 

Про вартість послуг з оформлення  

документів на право власності на  

квартиру (будинок), житлове приміщення  

у гуртожитку 
 

 Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 1  пункту “а” 

статті 29, частиною п’ятою статті 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, пунктом 8 статті 8 Закону України «Про 

приватизацію державного житлового фонду», Законом України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Положенням 

про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 

власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 16 грудня 2009 року № 396, Порядком 

передачі у власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень 

(кімнат) у гуртожитках, що належать до комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади, затвердженим рішенням Кропивницької 

міської ради від 12 жовтня 2021 року № 839, Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В 
 

 1. Встановити вартість послуг з оформлення документів на право 

власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку, що 

надаються департаментом надання адміністративних послуг Кропивницької 

міської ради, відповідно до додатків 1, 2. 
 

 2. Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької 

міської ради внести відповідні зміни до затвердженого фінансового плану на 

2022 рік. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 
 

Секретар міської ради                                                                 Олег КОЛЮКА 
Алла Пасенко 35 83 28 

 



Додаток 1 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської  

«11» січня 2022 року №5 

 

 
 

ТАРИФИ 

на послуги оформлення документів на право  

власності на квартиру (будинок), житлове приміщення 

у гуртожитку 

 

 № 

з/п 
Послуги 

Тариф, 

грн 

1. 
Оформлення та видача свідоцтва про право власності на 

квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку  
250,0 

2. 

Оформлення та видача дубліката свідоцтва про право 

власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у 

гуртожитку 

 

250,0 

3. 

Внесення змін до свідоцтва про право власності на квартиру 

(будинок), житлове приміщення у гуртожитку 

 

250,0 

4. 
Підготовка довідки про участь у приватизації державного 

житлового фонду 
100,0 

. 

 

 

 

Начальник управління 

комунальної власності      Алла ПАСЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

«11» січня 2022 року №5 

 

Розрахунок вартості послуг оформлення документів на право 

власності на квартиру (будинок), житлове приміщення 

у гуртожитку 

Матеріали К-сть Вартість, грн 

Бланк 1 6,50  

Папір 4 0,96 

Канцтовари (ручки, папки, скрепки та ін.)  7,69 

Заправка картриджа  12,24 

Амортизація  11,23 

Комунальні послуги 

Робоче місце 1 211,38 
 

 

 

Начальник управління 

комунальної власності      Алла ПАСЕНКО 
 

 


