
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про викладення рішення Києво-Святошинської районної ради 
від 02.03.2012 року № 187-16-VІ «Про передачу гуртожитку  

м. Боярка, вул. І. Франка 104  із спільної власності сіл, селища,  
міст Києво-Святошинського району до комунальної власності  

територіальної громади м. Боярка» в новій редакції  
 
 

Відповідно до п. 20 ч.1 ст. 43, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою виконання вимог ст. 11, п.  5 ст. 14 Закону України «Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», ст. 41 Закону України «Про передачу 
об'єктів права державної та комунальної власності», п. 8 «Порядку 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 6 листопада 1995 р. № 891, враховуючи неможливість 
виконання  рішення Києво-Святошинської районної ради від 02.03.2012 року № 187-16-VІ 
«Про передачу гуртожитку м. Боярка, вул. І.Франка 104 із спільної власності сіл, селища, 
міст Києво-Святошинського району до комунальної власності територіальної громади м. 
Боярка», колективне звернення мешканців гуртожитку та балансоутримувача гуртожитку - 
Києво-Святошинського виробничого управління житлово-комунального господарства, а 
також аварійний стан гуртожитку, необхідність виготовлення правовстановлюючих 
документів та проведення капітального ремонту гуртожитку, районна рада   

 
в и р і ш и л а: 

 
1. Викласти в новій редакції рішення Києво-Святошинської районної ради від 

02.03.2012 року № 187-16-VІ «Про передачу гуртожитку м. Боярка, вул. І. Франка 104  із 
спільної власності сіл, селища, міст Києво-Святошинського району до комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка». 
  2. Прийняти гуртожиток в м. Боярка, вул. Франка 104 до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Києво-Святошинського району Київської області. 

3. Закріпити гуртожиток в м. Боярка, вул. Франка 104 на праві господарського відання 
за Києво-Святошинським виробничим управлінням житлово-комунального господарства. 

  4. Утворити комісію з питань передачі гуртожитку та вжити необхідні заходи 
стосовно прийняття гуртожитку у комунальну власність та передачі його у господарське 
відання. 

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради 
з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-
комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих 
технологій (голова комісії – Тур В.М.). 
 
 
 

                        Голова ради                           В.В. Луцюк 
 

м. Київ 
21 листопада 2013 року 
№ 385-32-VІ 


