
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 серпня 2020 року                                                                           № 3341 
 

Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 листопада 2005 року № 1567 

«Про прийняття до комунальної власності  

територіальної громади м. Кіровограда  

приміщення по вул. Гоголя, 28» 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 4, 7 Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (Мінекономіки) від 24 червня 2020 року  

№ 3213-06/39193-06 щодо передачі нерухомого майна з державної у 

комунальну власність, з метою завершення процедури передачі до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

комплексу будівель по вул. Гоголя, 28 Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни  до рішення міської  ради  від 29 листопада 2005 

року № 1567 «Про прийняття до  комунальної  власності  територіальної  

громади м. Кіровограда приміщення по вул. Гоголя, 28» зі змінами, внесеними 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 07 травня 2019 року  

№ 2492, та пункт 1 викласти в наступній редакції:  

«1.    Прийняти   до   комунальної    власності    територіальної    громади  

м. Кропивницького комплекс будівель по вул. Гоголя, 28 на баланс Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради з державної власності з балансу 

Управління Міністерства внутрішніх справ України у Кіровоградській області 

для розміщення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради із 

зобов’язанням використовувати за цільовим призначенням і не відчужувати у 

приватну власність.». 

2. Контроль за виконанням цього 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                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

Вадим Лакатош 35 83 30 
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