УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 29 листопада 2012 року

№ 998

Про затвердження акта приймання-передачі
до комунальної власності територіальної
громади м. Кіровограда квартир
для інвалідів війни, які перебувають у
черзі на отримання житла

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 59 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Порядком використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів
війни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня
2012 року № 503, враховуючи лист управління капітального будівництва
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.11.2012 р.
№ 09-178/2, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити акт передачі до комунальної власності територіальної
громади м. Кіровограда 5 квартир, придбаних для інвалідів війни, які
перебувають у черзі на отримання житла, що додається.
2. Прийняти безкоштовно квартири № 85 по вул. Миру, 4; № 70 по
вул. Генерала Жадова, 21, корп.1; № 46 по вул. Жовтневої революції, 20,
корп. 4; № 66 по просп. Перемоги, 20; № 64 по площ. Дружби народів, 1 та
передати їх на баланс КРЕПу № 11, ЖЕКу № 10, КРЕПу № 6 та ЖЕКу № 12
відповідно.
3. Оформити право власності на зазначені квартири за територіальною
громадою м. Кіровограда, в особі Кіровоградської міської ради, з видачею
свідоцтв про право власності.
4. Головному управлінню житлово-комунального господарства
направити дане рішення до ОКП «Кіровоградське обласне об’єднане бюро
технічної інвентаризації» для підготовки документів на видачу свідоцтв про
право
власності на зазначені квартири територіальній
громаді
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м. Кіровограда, внесення відповідних змін до записів Реєстру прав власності
на нерухоме майно та погашення договорів купівлі-продажу від 15.11.2012 р.
№1076, від 24.11.2012 р. №1172, від 17.10.2012 р. №1115, від 25.10.2012 р.
№ 1181 та від 15.10.2012 р. № 1079.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вєщєва М.А.

Міський голова

Бурченко 22 86 87

О.Саінсус

