
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 від  "_____ "  __________  2017 року                                                   № ____

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради «Про 
надання в користування гуртожитку» 

 Керуючись  ст. 143 Конституції України ,  ст. 52 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  Кіровоградської
міської ради  

  
В И Р І Ш И В:

1.  Погодити  проект  рішення  Кіровоградської  міської  ради
«Про надання в користування гуртожитку», що додається.

2.  Управлінню  комунальної  власності  забезпечити  внесення  даного
проекту рішення на розгляд міської ради.  

3.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  заступника
міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова                                                                                 А. Райкович

Васільєва 24 57 19



 
                                                                        ПОГОДЖЕНО

                                                                        Рішення виконавчого комітету 
                                                                        Кіровоградської міської ради
                                                                        “___” ___________2017   №___

                                          
                        Проект

                  
         

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «____»___________   2017 року                                                  № ____

Про надання в користування
гуртожитку

Керуючись   статтею  143  Конституції  України,  пунктом  31  частини
першої статті 26, частинами першою, п’ятою статті 60 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  зважаючи на  клопотання квартирно  -
експлуатаційного відділу м. Кропивницького  від  21.02.2017 року №  377, з
метою  забезпечення  військовослужбовців  Кіровоградського  гарнізону
тимчасовим житлом   Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Надати  в  тимчасове  користування  квартирно  -  експлуатаційному
відділу  м.  Кропивницького  на  безоплатній  основі  гуртожиток  площею
667, 1  кв. м  по  вул. Сухумській , 8  у  м. Кропивницькому  для  розміщення
військовослужбовців  Кіровоградського  гарнізону  строком  на  35  місяців  з
моменту підписання договору. 

2.  На  виконання  пункту  1  даного  рішення  доручити  управлінню
комунальної власності  Кіровоградської  міської ради укласти з квартирно -
експлуатаційним  відділом  м.  Кропивницького  договір  користування
гуртожитком. 

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на
постійну  комісію  міської  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства,  енергозбереження   та  комунальної  власності,  заступника
міського  голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна  О.В.

Міський голова                                                                                   А. Райкович

Васільєва  24 57 19


