
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 12 » квітня 2016 року         № 203 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
“Про надання згоди на безоплатне 
прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда 
будинку по пров. Горохова, 2” 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, Законом України “Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності”, підпунктом 1 п. “а” ст. 29, 
частиною 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 
клопотання ПАТ «Укртрансгаз» від 11.01.2016 р. № 132/14-002, виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про надання 
згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади 
м. Кіровограда будинку по пров. Горохова, 2”, 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 виконкому 
Кіровоградської міської ради 
“ 12 ” квітня 2016 
№ 203 
 
Проект   

 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від «_____» _______ 2016 року       № _____ 
 
 
Про надання згоди на безоплатне  
прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда  
будинку по пров. Горохова, 2 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 51 п. 1  
ст. 26, частинами 2, 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 2, 4 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності”, постановою Кабінету Міністрів України  
від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», враховуючи клопотання ПАТ «Укртрансгаз»  
від 11.01.2016 р. № 132/14-002, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда будинку по пров. Горохова, 2, який 
належить ПАТ «Укртрансгаз» згідно зі свідоцтвом про право власності на 
нерухоме майно від 08.12.2009 р. 
 
 
 
 
 



 
2 
 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради: 

1) створити комісію з питань безоплатного прийняття-передачі до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда будинку по 
пров. Горохова, 2 та скласти відповідний акт прийняття–передачі;  

 
2) акт прийняття–передачі внести для затвердження на засідання 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 
 

3. Управлінню власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради оформити право власності на зазначений 
будинок за територіальною громадою м. Кіровограда.  

 
4. 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпильова 22 86 87 

 


