
 

Проєкт № 1212 
 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "____" ___________ 2022  року                                                     № _______ 
                                            

Про внесення змін до рішень міської  

ради від 18 серпня 2020 року № 3352  

та від 07 вересня 2021 року № 734 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, згідно з пунктом 30                 

частини першої статті 26, частиною п`ятою статті 60 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", рішенням Міської ради міста 
Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1948 "Про деякі питання, 

пов’язані з приватизацією об’єктів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького" Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 1 до рішення міської 
ради від 18 серпня 2020 року № 3352 "Про внесення змін та доповнень до 

рішень міської ради щодо приватизації комунального майна".  

 
2. Внести зміни до додатка 2 до рішення міської ради від 07 вересня               

2021 року № 734 "Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради 

щодо приватизації комунального майна", а саме у  стовпчику "Адреса 

об`єкта" слова "Вул. Короленка, буд. 75/1-в" замінити на                                      
"Вул. Короленка, 75-а",  у стовпчику "Період приватизації" слова "Протягом 

2020-2021 років" замінити на "Протягом 2022-2023 років". 

 

             

                                                                                                                       

Секретар міської ради                                                              Олег КОЛЮКА  
 

 

 

 

Лариса Шовенко 35 83 32 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення міської ради  

"Про внесення змін до рішень міської ради від 18 серпня 2020 року                      

№ 3352 та від 07 вересня 2021 року № 734" 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, згідно з пунктом 30                 
частини першої статті 26, частиною п`ятою статті 60 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1948 "Про деякі питання, 

пов’язані з приватизацією об’єктів, що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Кропивницького", підготовлено проєкт рішення 

міської ради "Про внесення змін до рішень міської ради від 18 серпня                   

2020 року № 3352 та від 07 вересня 2021 року № 734". 
Проєкт рішення підготовлений в зв`язку із припиненням договору 

оренди нежитлового приміщення по вул. Київській, 35 площею 103,5 кв.м з 

орендарем ФОП Кусковим П.М. та враховуючи необхідність проведення 

державної реєстрації права комунальної власності на об`єкт незавершеного 
будівництва по вул. Короленка, 75-а. 

Проєкт рішення "Про внесення змін до рішень міської ради від                        

18 серпня 2020 року № 3352 та від 07 вересня 2021 року № 734" буде винесено 

на розгляд Виконавчого комітету Кропивницької міської ради та постійної 
комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності. 

В проєкті рішення відсутня фінансова складова частина витрат з 
міського бюджету. 

 

 

 

 

Начальник управління 

комунальної власності 

Кропивницької міської ради       Алла ПАСЕНКО 

 

 

 

 

  


