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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 22 » лютого 2016 року                                                         № 115 
 

 
Про затвердження акта прийняття-передачі  
до комунальної власності територіальної громади 
м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, Законом України “Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності в Україні”, підпунктом 1  
п. «а» ст. 29, частинами 5, 9 ст. 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 травня 2015 року № 348 «Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів  
I-II груп з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов», враховуючи наказ Міністерства 
соціальної політики України від 10 вересня 2015 року № 916 «Про 
затвердження форми акта приймання-передачі житла для сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, а також для інвалідів I–II груп із числа військовослужбовців, які брали 
участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов», 
рішення Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року № 17 «Про 
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім'ям 
загиблих військовослужбовців-учасників АТО», виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
 В И Р І Ш И В: 
     
 Затвердити акт прийняття-передачі до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти 
департаментом соціального захисту населення Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, що додається. 
 
 
 
Міський голова А. Райкович 
 

 
Шпильова 22 86 87 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

 Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 

 « 22 » лютого 2016 
 № 115 

АКТ 
прийняття-передачі 

до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир, 
придбаних за державні кошти 

 

Комісія, утворена відповідно до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2016 року № 41 «Про створення 
комісії з прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти», у складі: 

голови комісії – заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Мосіна Олександра Володимировича ; 

заступника голови комісії – начальника відділу ведення обліку житла 
Кіровоградської міської ради Пількіна Валерія Анатолійовича; 

секретаря комісії – провідного спеціаліста відділу капітального 
ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства 
Головного управління житлово-комунального господарства Кіровоградської 
міської ради Шпильової Тетяни Володимирівни; 

членів комісії:  
начальника відділу правового забезпечення юридичного управління 

Кіровоградської міської ради Вовенка Олега Анатолійовича;  
юриста спецбюджетного відділу управління власності та приватизації 

комунального майна Кіровоградської міської ради Депутатова Віталія 
Валентиновича; 

начальника відділу з питань соціального захисту інвалідів, ветеранів та 
IТ-підтримки департаменту соціального захисту населення Кіровоградської 
обласної державної адміністрації – Панасенко Інни Володимирівни;  

депутата Кіровоградської міської ради Розгачова Романа 
Олександровича;  

начальника відділу оренди та безхазяйного майна управління власності 
та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради Фурман 
Діани Володимирівни; 

начальника Головного управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради Хачатуряна Олександра Сергійовича; 

склала цей акт про те, що житло, а саме: 
Оплата придбання житла, 

грн 
Адреса житла (область, 
населений пункт, вулиця, 
номер будинку, номер 

квартири) 

Характеристика 
житла (загальна 
площа, житлова 
площа, кількість 

кімнат) 

Вартість житла, 
грн з державного 

бюджету 

за рахунок 
інших 
джерел 

1 2 3 4 5 

м. Кіровоград,   
вул. Ціолковсько- 
го, 1-г, кв. 5 

 

однокімнатна, 
загальна площа-

31,10 кв. м 
житлова площа– 

19,10 кв.м 

368000,00 368000,00  



1 2 3 4 5 

м. Кіровоград,  
вул. Андріївська, 12, 
корп. 1, кв. 70 

двокімнатна, 
загальна площа 

40,96 кв. м 
житлова площа– 

22,7 кв.м 

368000,00 368000,00  

 
яке придбано департаментом соціального захисту населення Кіровоградської 
обласної державної адміністрації відповідно до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів  
I–II груп з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, 
та потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 348, безоплатно 
передається в комунальну власність територіальної громади м. Кіровограда в 
особі Кіровоградської міської ради. 

 

 
До Акта прийняття-передачі додаються: 
 
1. Рішення Кіровоградської міської ради від 12 листопада 2015 року  

№ 4752 «Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої 
передачі сім'ям загиблих військовослужбовців – учасників АТО». 
 

2. Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 18 грудня 2015 року № 659 «Про створення комісії з питань безоплатного 
прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади  
м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти».  

 
 
3. Договори купівлі-продажу (2 шт). 

 
 
 
Голова комісії ______________________ О. Мосін 
   
Заступник  
голови комісії 

 
______________________ 

 
В. Пількін 

   
Секретар комісії ______________________ Т. Шпильова 
   
Члени комісії: ________________________ О. Вовенко 
   
 _______________________ В. Депутатов 
   
   
 
 

  



 _______________________ І. Панасенко 
   
 ______________________ Р. Розгачов 
   
 _______________________ Д. Фурман 
   
 _______________________ О. Хачатурян 
 

 


