
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

   ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   06 листопада  2018 року                           № 1955 

 

 

Про реформування друкованого засобу 

масової інформації та редакції газети 

 

 Керуючись статтями 25, 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, частиною 3 статті 4 Закону України “Про 

реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 

інформації”, статтями 8, 20 Закону України “Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні”, Цивільним  кодексом України, на підставі 

пропозиції трудового колективу КП “Редакція газети вісника Міської ради 

міста  Кропивницького “Вечірня газета” стосовно способу реформування 

від 24.09.2018 № 48,  Міська рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Вийти зі складу засновників друкованого засобу масової інформації 

КП “Редакція газети вісника Міської ради міста Кропивницького “Вечірня 

газета”  (свідоцтво про державну реєстрацію КГ № 0201-у від 30 липня 

1998 року, код ЕДРПОУ - 23092513) з перетворенням редакції членами її 

трудового колективу у суб’єкт господарювання “Вечірня газета” із 

збереженням цільового призначення, мови видання і тематичної 

спрямованості друкованого засобу масової інформації. 

 2. Відділу по роботі із засобами масової інформації Міської ради міста 

Кропивницького надіслати дане рішення центральному органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і 

радіомовлення, Інформаційній та видавничих сферах (Державному комітету 

телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку 

об’єктів реформування та до Головного територіального управління юстиції 

у Кіровоградській області та трудовому колективу редакції. 
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 3. Міському голові укласти угоду про зміну засновника  та збереження 

назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості 

друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення 

відповідно до вимог Закону України “Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації” та вимог цивільного 

законодавства України у суб’єкт господарювання. 

 4. Виконання функцій комісії з перетворення КП “Редакція газети 

вісника Міської ради міста Кропивницького “Вечірня газета” покласти на 

головного редактора Велику О.В.  

 5. Головному редактору КП “Редакція газети вісника Міської ради 

міста Кропивницького “Вечірня газета” Великій О.В.: 

 5.1. У встановлений термін з дня прийняття рішення повідомити 

державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом її 

перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством 

порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру 

відповідних записів. 

 Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить 

два місяці з дня прийняття цього рішення. 

 5.2. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про 

перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, 

визначеному Законом України “Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні”. 

 5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір 

оренди приміщення, яке знаходиться за адресою м. Кропивницький,                  

вул. Дворцова, 22-а строком на 15 років з розміром орендної плати, 

установленим для бюджетних організацій. 

 5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на 

висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького  та її виконавчих 

органів у друкованому засобі масової інформації суб’єкту господарювання  

“Вечірня газета”. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення поклати на постійну 

комісію міської ради з питань  діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

 7. Рішення набуває чинності з дня його опублікування. 
  

 

Міський голова           А. Райкович 

 

 

Клокова 22 69 48 


