
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 грудня 2012 року № 2101 

 

Про затвердження Положення про 

управління власності та приватизації 

комунального майна Кіровоградської 

міської ради 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити у новій редакції Положення про управління власності та 

приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради, що 

додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 228 

"Про затвердження Положення про управління власності та приватизації 

комунального майна Кіровоградської міської ради"; 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2011 року № 318 

"Про внесення змін до Положення про управління власності та приватизації 

комунального майна Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 228"; 

рішення Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2012 року № 1572 

"Про внесення змін до Положення про управління власності та приватизації 

комунального майна Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 228". 

3. У зв'язку з перерозподілом завдань та функцій між структурними 

підрозділами управління власності та приватизації комунального майна 

Кіровоградської міської ради та затвердженням у новій редакції Положення 

про управління власності та приватизації комунального майна 

Кіровоградської міської ради внести зміни до рішення Кіровоградської 
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міської ради від 27 січня 2011 року № 78 "Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради", а  саме:  у 

пункті 30 додатка 1 слова "Управління власності та приватизації 

комунального майна - 7, відділ приватизації; відділ оренди та безхазяйного 

майна; відділ фінансово-бухгалтерського обліку та реєстру" замінити на 

слова "Управління власності та приватизації комунального майна - 7, відділ 

приватизації та безхазяйного майна; відділ оренди; відділ фінансово- 

бухгалтерського обліку та реєстру". 

4. Управлінню власності та приватизації комунального майна 

Кіровоградської міської ради внести зміни до штатного розпису з 

урахуванням пункту 3 даного рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Кіровоградської міської ради з питань управління комунальною 

власністю та приватизації і заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Василенка І.М. 

 
 

Міський голова О.Саінсус 
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