
 

У К Р А Ї Н А 

 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

м. Кропивницький 

від « ____ » ___________ 20____ року       № _______ 

 

Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради 

«Про надання згоди на безкоштовне  

прийняття до комунальної власності  

територіальної громади м. Кропивницького 

житлового будинку  

по вул. Космонавта Попова, 16/17 

(друга черга – 70 - квартирна секція «Б»)» 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, Законом України “Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності”, підпунктом 1 п. “а” ст. 29,  

ч. 2, 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи лист 

Міністерства оборони України від 06 листопада 2017 року № 220/7838, 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про надання 

згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького житлового будинку по вул. Космонавта  

Попова, 16/17 (друга черга – 70 - квартирна секція «Б»), що додається. 

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради 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 

 

 
Шпильова 22 86 87 



          

П О Г О Д Ж Е Н О 

 

Рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

“ ____ ” ___________ 20____ 

№  _______ 
   

 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 надання згоди на безкоштовне  

прийняття до комунальної власності  

територіальної громади м. Кропивницького 

житлового будинку  

по вул. Космонавта Попова, 16/17 

(друга черга – 70 - квартирна секція «Б») 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 26, 29, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 2, 4 Закону України 

«Про передачу об”єктів права державної та комунальної власності в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року 

№ 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи лист Міністерства оборони України від 06 листопада 2017 року 

№ 220/7838, Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Дати згоду на безкоштовне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького та передачу на баланс  

КП «ЖЕО № 4» КМР» житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17 

(друга черга – 70 - квартирна секція «Б»); 

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради: 

1) внести на розгляд виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради проект рішення щодо утворення комісії з питань безоплатного 

прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади  

м. Кропивницького житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17 

(друга черга – 70 - квартирна секція «Б») та скласти відповідний акт 

прийняття–передачі;  
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2) акт прийняття–передачі внести для затвердження на засідання 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

3. Управлінню комунальної власності Кіровоградської міської 

ради оформити право власності на зазначений будинок за територіальною 

громадою м. Кропивницького.  

 

4. Рекомендувати Міністерству оборони України: 

1) передати КП «ЖЕО № 4» КМР» технічний паспорт на будівлю, схеми 

підключення інженерних мереж до будівель, бухгалтерські документи; 

2) передати зовнішні інженерні мережі на баланс підприємствам, які 

надають послуги з теплопостачання, водопостачання, водовідведення та 

електропостачання. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності та заступника 

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

 

 

 

Міський голова   А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шпильова  22 86 87 

 


