
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  “ 28 ”  вересня 2015року               № 539                    

Про створення комісії з питання 
безоплатного прийняття-передачі до 
комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда приватизованої квартири 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1  
п. “а” ст. 29, частиною 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, ст. 48 Житлового кодексу України, враховуючи рішення 
Кіровоградської міської ради від № 22.09.2015 р. № 4450 «Про надання згоди 
на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади  
м. Кіровограда приватизованої квартири», виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Створити комісію з питання безоплатного прийняття-передачі до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартири № 34 
у житловому будинку по просп. Університетському, 29 згідно з додатком. 
 

2. Комісії з питання безоплатного прийняття-передачі до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда приватизованої квартири: 

 
1) прийняти за актом прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда квартиру № 34 по  
просп. Університетському, 29; 

 
2) з дня державної реєстрації права власності за територіальною 

громадою м. Кіровограда передати на баланс комунального підприємства 
«Житлово-експлуатаційна організація № 4» Кіровоградської міської ради» 
квартиру № 34 за вищезазначеною адресою. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Васильченка С. С. 

 
 

Секретар міської ради             І. Марковський 
 
 
Шпильова 22 86 87 



Додаток 
       до рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради 
       « 28 » вересня 2015 
       № 539 
 

Склад 
комісії з питання безоплатного прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда приватизованої квартири  
 

                                                   Голова комісії 
 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
(за посадою) 

 
                               Заступник голови комісії 

 
начальник відділу ведення обліку житла Кіровоградської міської ради 
(за посадою) 

 
 

Секретар комісії 
 
провідний спеціаліст відділу капітального ремонту, реформування та 
розвитку житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради  
(за посадою) 
  

Члени комісії: 
 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради (за посадою) 
 
начальник управління власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради (за посадою) 

 
начальник відділу правового забезпечення юридичного управління 
Кіровоградської міської ради (за посадою) 

 
юрист спецбюджетного відділу управління власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради (за посадою) 
 
депутат Кіровоградської міської ради (за згодою) 
 
 
 
Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства    О. Хачатурян 


