
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
 

від 23  червня  2020 року         № 267 
 

 

Про погодження проєкту рішення   
Міської  ради  міста Кропивницького  
«Про надання згоди на безоплатне  
прийняття до комунальної  власності   
територіальної  громади міста Кропивницького  
майнових комплексів закладів освіти, які  
перебувають у комунальній власності  
територіальної громади смт Нового» 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 25,                
частинами 2, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 137 Господарського кодексу України, відповідно до рішень 
Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року  № 3098 «Про 
добровільне приєднання до територіальної громади міста  обласного 
значення», від 14 лютого 2020 року № 3099 «Про припинення Новенської 
селищної ради шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького», 
рішення Новенської селищної ради міста Кропивницького  
від 28 лютого 2020 року № 1454 «Про передачу об’єктів до комунальної 
власності  територіальної  громади міста Кропивницького» Виконавчий 
комітет Міської ради міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади 
міста Кропивницького майнових комплексів закладів освіти, які перебувають 
у комунальній власності територіальної громади смт Нового», що додається. 
 

2. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького забезпечити 
внесення даного проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 
 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 
  

 
 

Міський голова        Андрій  РАЙКОВИЧ  
 
 
Олена Ткаченко  35 29 07 



ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького  

23 червня  2020  року №  267 

 

Проєкт  

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від “____” ______________ 2020 року      № ______ 
 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття  

до комунальної власності  територіальної  

громади міста Кропивницького  

майнових комплексів закладів освіти, які  

перебувають у комунальній власності  

територіальної громади смт Нового  
 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею  25, пунктом 31 

статті 26, частинами 2, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 137 Господарського кодексу України, 

відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького                                        

від 14 лютого 2020 року  № 3098 «Про добровільне приєднання до 

територіальної громади міста  обласного значення», від 14 лютого 2020 року 

№ 3099 «Про припинення Новенської селищної ради шляхом приєднання до 

Міської ради міста Кропивницького», рішення Новенської селищної ради 

міста Кропивницького  від 28 лютого 2020 року № 1454 «Про передачу 

об’єктів до комунальної власності  територіальної  громади міста 

Кропивницького» Міська рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького майнових комплексів закладів 

освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади 

смт Нового, а саме:  

школа естетичного виховання «В гостях у казки» за адресою: 

місто Кропивницький, вул. Металургів, 4; 

центр дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність»  за адресою: 

місто Кропивницький, вул. Металургів, 12; 
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дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 «Дружба» 

комбінованого типу за адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 34-а; 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 74 «Золотий півник» 

комбінованого типу  за адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 8-а. 

 

2. Закріпити  на праві оперативного управління за управлінням освіти 

Міської ради міста Кропивницького із зарахуванням на баланс об’єктів, 

зазначених в пункті 1 даного рішення. 

 

 3. Створити комісію з приймання-передачі об’єктів, зазначених в 

пункті 1 даного рішення, у складі згідно з додатком. Комісії забезпечити 

прийняття   даних об’єктів та  їх передачу в оперативне управління 

управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького за  актами   

приймання-передачі. 

 

4. Доручити Виконавчому комітету Міської ради міста 

Кропивницького затвердити акти приймання-передачі об’єктів, зазначених в 

пункті 1 даного рішення. 

 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики, з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  Н.Дзюбу. 

  

 

 

Міський голова        Андрій  РАЙКОВИЧ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Ткаченко  35 29 07 



   Додаток  
   до рішення  Міської ради  
   міста Кропивницького 
   «___» ________ 2020 року № ____ 

 
 

СКЛАД 
комісії з  безоплатного прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького майнових комплексів 
закладів освіти, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади смт Нового  
 

Голова комісії 
 

СЕРОПЯН 
Євген Олександрович 

- 

 

заступник начальника управління освіти 
Міської ради міста Кропивницького 

 
Секретар комісії 

 
ВАСИЛЬЕВА  
Олена Костянтинівна 

- 

 

начальник відділу юридичного та фінансового 
забезпечення управління освіти Міської ради 
міста Кропивницького 

 
Члени комісії: 

 
ВОЗНЮК  
Людмила Петрівна 
 

- 

 

директор  дошкільного навчального закладу   
(ясла-садок) № 16 «Дружба» 

ДЕЖУРКО  
Олена Володимирівна 

- 
 

спеціаліст централізованої бухгалтерії 
управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького 
 

ДЕНИСЕНКО  
Сергій Павлович 

- 

 

в.о. старости  Новенського старостинського 

округу 

 
ДЖЕБКО 
Сергій Валерійович   
 

- 

 

 

начальник відділу фінансового забезпечення 
(бухгалтерська служба) – головний бухгалтер 

 

КЛЕПАЦЬКА  
Ольга Петрівна 
 

- 

 
 

директор  дошкільного навчального закладу  
(ясла-садок) № 74 «Золотий півник» 

КОВБАСЮК 
Анатолій Васильович 
 
 

- головний спеціаліст відділу організаційного та 
правового забезпечення управління комунальної 
власності Міської ради міста Кропивницького 

ПРОСВІРНЕВА 
Ольга Олегівна 

- 

 

заступник головного бухгалтера централізованої 
бухгалтерії управління освіти Міської ради 
міста Кропивницького 
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   Продовження додатка  
 

РУСУЛ  
Микола Іванович 
 

- 

 

директор  школи естетичного виховання 
«В гостях у казки» 

 

САВІЦЬКИЙ   
Віктор Андрійович 
 

- 

 

 

директор центру дитячої та юнацької 
творчості «Центр-Юність» 

ШЕВЯКОВА  
Олена Леонідівна 

- 

 

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького 
 

ЩЕКАТУРІН  
Сергій Володимирович 

- інспектор Новенської селищної ради 

 
ЯРЕМЧУК 
Валентина Сергіївна 

 
- 

 
депутат Міської ради міста Кропивницького 

 

 
 

Начальник управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького   Лариса КОСТЕНКО 
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   Продовження додатка  
 

РУСУЛ  
Микола Іванович 
 

- 

 

директор  школи естетичного виховання 
«В гостях у казки» 

 

САВІЦЬКИЙ   
Віктор Андрійович 
 

- 

 

 

директор центру дитячої та юнацької 
творчості «Центр-Юність» 

ШЕВЯКОВА  
Олена Леонідівна 

- 

 

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького 
 

ЩЕКАТУРІН  
Сергій Володимирович 

- інспектор Новенської селищної ради 

 
ЯРЕМЧУК 
Валентина Сергіївна 

 
- 

 
депутат Міської ради міста Кропивницького 

 

 
 

Начальник управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького   Лариса КОСТЕНКО 
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