
Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “08”  червня 2021 року       № 343

Про створення комісії з безоплатного
прийняття до комунальної власності
Кропивницької міської територіальної громади
комплексу будівель, що знаходиться за адресою:
м. Кропивницький,  вул. Гоголя, 28

Керуючись статтею  143 Конституції  України,  статтями  40,  60 Закону
України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»,  статтями  6,  7  Закону
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 287-р
«Про передачу  будівель у  власність  Кропивницької  міської  територіальної
громади»,  Положенням  про  порядок  передачі  об’єктів  права  державної
власності,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
21  вересня  1998  року  №  1482,  рішенням  міської  ради  від  29  листопада
2005 року № 1567 «Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади  м.  Кіровограда  приміщення  по  вул.  Гоголя,  28»  (зі  змінами),
враховуючи  лист  Управління  Міністерства  внутрішніх  справ  України  в
Кіровоградській  області  від  08  травня  2020  року,  з  метою  завершення
процедури  передачі  до  комунальної  власності  Кропивницької  міської
територіальної  громади  комплексу  будівель,  що  знаходиться  за  адресою:
м.  Кропивницький,  вул.  Гоголя,  28,  Виконавчий  комітет  Кропивницької
міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Створити комісію з безоплатного  прийняття  до  комунальної
власності  Кропивницької  міської  територіальної  громади  комплексу
будівель, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 28, у
складі згідно з додатком.

2.  Комісії  з  безоплатного  прийняття  до  комунальної  власності
Кропивницької  міської  територіальної  громади  комплексу  будівель,  що
знаходиться   за   адресою:   м.  Кропивницький,   вул. Гоголя, 28,   здійснити



2
приймання  та  передачу комплексу  будівель  за  актом  приймання-передачі
відповідно до чинного законодавства.

3. Управлінню комунальної  власності  міської  ради  оформити  право
власності  на  комплекс  будівель, що  знаходиться  за  адресою:
м. Кропивницький, вул. Гоголя, 28, за  Кропивницькою  міською
територіальною громадою.

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Алла Усатова 35 83 29



Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
 «____» __________ 2021 року № ______

СКЛАД
комісії з безоплатного прийняття до комунальної власності

Кропивницької міської територіальної громади комплексу будівель, що
знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 28

Голова комісії

МОСІН
Олександр Володимирович

- заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ
Віктор Олександрович

- голова Фортечної районної
у місті Кропивницькому ради

Секретар комісії

УСАТОВА
Алла Леонідівна

- начальник відділу організаційного та
правового забезпечення управління
комунальної власності міської ради

Члени комісії:

БІЛЕНЬКИЙ
Віктор Миколайович

- завідувач бухгалтерсько -
господарського відділу виконавчого
комітету Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради

ВАЙНАГІЙ
Руслан Михайлович

- начальник управління логістики та
матеріально-технічного забезпечення
Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області

КОВБАСЮК
Анатолій Васильович

- головний спеціаліст відділу
організаційного та правового
забезпечення управління комунальної
власності міської ради

КОТИГА
Сергій Володимирович

- заступник начальника Головного
управління Національної поліції в
Кіровоградській області



МАТВЄЄВ
Олександр Дмитрович
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- начальник управління фінансового
забезпечення та бухгалтерського
обліку Головного управління
Національної поліції в
Кіровоградській області

ПАСЕНКО
Алла Сергіївна

- начальник управління комунальної
власності міської ради

Т.в.о. начальника управління
комунальної власності Діана ФУРМАН


