РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 27 серпня 2019 року

№ 496

Про погодження проекту
рішення Міської ради міста
Кропивницького
«Про
безоплатне прийняття до
комунальної
власності
світлофорного об’єкта»
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 52 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про
безоплатне прийняття до комунальної власності світлофорного об’єкта», що
додається.
2. Управлінню комунальної власності 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 О.Вергуна.

Міський голова

Юлія Чорна 24 62 64

Андрій РАЙКОВИЧ

ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
« 27 » серпня 2019 року № 496
Проект
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «____» ____________ 2019 року

№ _________

Про безоплатне прийняття до комунальної
власності світлофорного об’єкта
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 25, пунктами 31,
51 частини 1 статті 26, частинами 2, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 137 Господарського кодексу України,
враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «АлмаТрейд» щодо безоплатної передачі світлофорного об’єкта до комунальної
власності (листи № 10/1-19 від 09 січня 2019 року, № 3 від 04 червня
2019 року), згоду комунального підприємства «Спеціалізована монтажноексплуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького» на
прийняття об’єкта в оперативне управління та баланс (лист № 102 від 17 липня
2019 року), з метою належного утримання світлофорного господарства на
території міста Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної
громади м. Кропивницького світлофорний об’єкт по вул. Соборній, напроти
ТРЦ «Копілка» (опис об’єкта наведено в додатку до даного рішення).
2. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним
підприємством «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація»
Міської ради міста Кропивницького» із зарахуванням на баланс об’єкт,
зазначений в пункті 1 даного рішення.
3. Управлінню комунальної власності Міської ради міста
Кропивницького забезпечити прийняття за актом приймання-передачі об’єкт,

2
зазначений в пункті 1 даного рішення, та його передачу в оперативне
управління
комунальному підприємству «Спеціалізована
монтажноексплуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького».
4. На виконання пункту 3 даного рішення управлінню комунальної
власності Міської ради міста Кропивницького створити комісію з прийманняпередачі об’єкта, зазначеного в пункті 1 даного рішення.
5. 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 О.Вергуна.

Міський голова

Юлія Чорна 24 62 64

Андрій РАЙКОВИЧ

Додаток
до
рішення
Міської
ради
міста Кропивницького
“ ___ ” ________ 2019 року № ___

Інвентарний номер

Кількість

Опис
майна, яке підлягає передачі
Дата
введення
в експлуатацію

1040008

1

2007

180092,03

170029,97

10062,06

стойка металева

шт.

3

-

-

-

-

світлофори
транспортні

шт.

5

-

-

-

-

світлофори
пішохідні

шт.

4

-

-

-

-

контролер

шт.

1

-

-

-

-

Характеристика
майна
Світлофорний об’єкт
по вулиці Соборній,
1-А, біля
супермаркету
«Копілка», в т.ч.

Первісна
вартість,
грн

Нараховано знос,
грн

Залишкова
вартість,
грн

Начальник управління комунальної власності
Міської ради міста Кропивницького

Юлія Чорна 24 62 64

Олег КОЛЮКА

