
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від "___" _____________ 2017року        № ___ 

 

Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради 

"Про доручення комунальним 

закладам міста представляти інтереси  

власника нежитлових приміщень" 

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 52, 59 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 

доручення комунальним закладам міста представляти інтереси власника 

нежитлових приміщень", що додається. 

2. Управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради 

забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

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

Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Яковченко 22 16 14 

 



ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

«___» __________ 2017 

№ _____  
 

                                                                            Проект 

У К Р А Ї Н А                                    

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  "___" ________ 2017 року                                                                   № _____ 

 

Про доручення комунальним 

закладам міста представляти 

інтереси власника нежитлових 

приміщень 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України,  статтею 237 Цивільного 

кодексу України, відповідно до статей 25, 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", пункту 8 частини 1 статті 1,  частини 2 статті 9 

Закону України "Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку", з метою врегулювання питання управління та  

утримання спільного майна у багатоквартирних будинках в об'єднанні 

співвласників багатоквартирних будинків, Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Доручити  комунальним закладам – "Амбулаторія загальної практики 

– сімейної медицини", "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. 

Кіровограда", Стоматологічній поліклініці №2 представляти інтереси 

територіальної громади міста Кропивницького на загальних зборах об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку стосовно  управління та утримання 

спільного майна та/або на укладання договорів за місцем знаходження 

комунального закладу. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. та Дзюбу Н.Є. 

 

 

Міський голова          А. Райкович 
 

Яковченко 22 16 14  


