
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від         листопада 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 
 
 

Про надання згоди на безоплатну передачу об'єктів  
з державної  власності у комунальну власність  
Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради об’єктів  
нерухомого майна 
 

Відповідно до п. 51 ч. 1 ст. 26, ч. 2, п. 1 ч. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 60 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні », ч. 2 ст. 4 Закону України « Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності », постанови Кабінету міністрів України від 21.09.1998 
року № 1482 « Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності », п. 3 
Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що 
перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, 
установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1995 
року № 891, враховуючи клопотання Головного управління національної гвардії України від 
16.06.2021 року № 27/10/3/3-5150/06, від 05.08.2021 року № 27/10/3/3-6668/06, від 22.09.2021 
року № 27/10/3/3-8025/06, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 
 1. Запропонувати Олександрійській міській раді прийняти рішення такого змісту : 

 
1) Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну 

власність Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради 
об’єкти нерухомого майна, а саме: 
- квартиру № 40 по вулиці 6-го Грудня, будинок № 147 в м. Олександрія Кіровоградської 
області, житловою площею 18,7 кв.м., загальною площею 36,9 кв.м.; 
- квартиру № 82 по проспекту Соборний, будинок № 95 в м. Олександрія Кіровоградської 
області, житловою площею 27,5 кв.м., загальною площею 48,8 кв.м.; 
- квартиру № 1 по вулиці Садовій, будинок № 58 в м. Олександрія Кіровоградської області, 
житловою площею 18,6 кв.м., загальною площею 38,7 кв.м.; 
- квартиру № 27 по проспекту Будівельників, будинок № 32-А в м. Олександрія 
Кіровоградської області, житловою площею 39,5 кв.м.. 
  
 2) Доручити виконавчому комітету Олександрійської міської ради створити комісію 
для здійснення приймання-передачі  об’єктів нерухомого майна. 
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3) Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну депутатську комісію 
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
архітектури, містобудування та раціонального використання природних ресурсів, та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О.  

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 

 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 


