
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "  "  2018 року №    

м.Кропивницький 

 

Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

«Про надання у користування житлового 

будинку з відповідною частиною 

господарсько-побутових будівель 

по вул. Ч***, ***, м. Кропивницький» 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 52,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Положенням про дитячий будинок 

сімейного типу, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 

26 квітня 2002 року № 564, зі змінами, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

надання у користування житлового будинку з відповідною частиною 

господарсько - побутових будівель по вул. Ч**, ***, 

м. Кропивницький», що додається. 

 

2. Службі у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького 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 Дзюбу Н. Є. 

 

Міський голова А. Райкович 

 
Носаль 22 24 18 



ПОГОДЖЕНО 

Рішення Виконавчого 

комітету Міської ради 

міста Кропивницького 

«        »  «        

 

Проект 
 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «  »  2018 року №    

 

Про надання у користування 

житлового будинку з відповідною 

частиною господарсько-побутових 

будівель по вул. Ч****, ***, 

м. Кропивницький 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 31 частини першої 

статті 26, частинами першою, п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 2, 5 Положення про дитячий будинок 

сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26 квітня 2002 року № 564, зі змінами, враховуючи рішення виконавчого 

комітету    Кам’янобрідської    районної    у    місті     Луганську     ради     від  

23 квітня 2013 року № 27/5 «Про створення дитячого будинку сімейного типу 

сім’ї І**** та влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу на 

виховання та спільне проживання», виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 08 липня 2015 року № 375 «Про забезпечення функціонування 

дитячого будинку сімейного типу І****» та враховуючи висновок служби у 

справах  дітей   виконавчого   комітету   Кіровоградської   міської   ради   від   

07 грудня 2017 року № Кол-816 «Про доцільність поповнення дитячого 

будинку сімейного типу І****», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати  у тимчасове користування батькам-вихователям І**** 

Б** О***  та  І***  Т***  В***  на  безоплатній основі житловий будинок з 

відповідною частиною господарсько-побутових будівель 



2 

 

загальною площею 362,4 кв. м. по вул. Ч***, ***, у м. Кропивницькому для 

розміщення дитячого будинку сімейного типу на строк функціонування 

дитячого будинку сімейного типу І***. 

 

2. На виконання пункту 1 даного рішення доручити Виконавчому 

комітету Міської ради міста Кропивницького укласти з батьками-вихователями 

І**** договір користування житловим будинком з відповідною частиною 

господарсько-побутових  будівель  загальною  площею   362,4   кв.   м.   по   

вул. Ч*****, 2-д, у м. Кропивницькому. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є. 

 

 

 

Міський голова А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Носаль 22 24 18 


