
Проєкт № 1535 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від “___” ___________ 20__ року       №_______  

 

Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 04 лютого 2022 року № 1100 

«Про надання згоди на безоплатну  

передачу у державну власність  

частини приміщення»  
 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтями 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 5, 7 Закону 

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

метою завершення процедури передачі у державну власність з комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади, враховуючи лист 

Управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області 

від  29 грудня 2022 року № 3501.10-4832/35.1-22, Кропивницька міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 

2022 року № 1100 «Про надання згоди на безоплатну передачу у державну 

власність частини приміщення» та пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«1. Дати згоду на безоплатну передачу у державну власність групи 

нежитлових приміщень площею 90,8 кв.м, що розташована за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Олексія Єгорова, 40, з комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади до сфери управління 

Державної міграційної служби України на баланс Державної міграційної 

служби України в Кіровоградській області, яка використовується для 

розміщення сектору архівної роботи Державної міграційної служби України в 

Кіровоградській області.”. 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

 

 

 
Валерія Житня 35 83 28 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 04 ЛЮТОГО 2022 РОКУ 

№ 1100 «ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ У 

ДЕРЖАВНУ ВЛАСНІСТЬ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕННЯ» 

 

1. Нормативно-правове регулювання 

 

Даний проєкт розроблено відповідно до статей 140, 144 Конституції 

України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

З метою завершення процедури передачі у державну власність з 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, 

враховуючи лист Управління Державної міграційної служби України в 

Кіровоградській області від  29 грудня 2022 року № 3501.10-4832/35.1-22. 

 

3. Мета і шляхи її досягнення 
 

Метою рішення є завершення процедури передачі майна з комунальної 

власності у державну власність, відповідно до статті 5, 7 Закону України “Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності”. 

Досягненням мети є належне використання майна, що безоплатно 

передається у державну власність з комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади, використання об’єкта для зберігання архіву. 

 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим 

комітетом 

Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 04 лютого 2022 року № 1100 «Про надання згоди на безоплатну  

передачу у державну власність частини приміщення» винесено на розгляд 

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності та на розгляд Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради. 

 

5. Фінансово економічне обґрунтування проєкту рішення 

 

В проєкті рішення відсутня фінансова складова частина витрат з 

міського бюджету. 

 

 

Начальник управління 

комунальної власності    Алла ПАЛАМАРЕНКО 

  



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

 

до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1100 «Про 

надання згоди на безоплатну передачу у державну власність частини приміщення»  
 

Діюча  редакція Редакція (зміни, що пропонуються) 

Рішення сесії міської ради від 04 лютого 2022 року № 1100 «Про надання згоди на безоплатну передачу у державну власність частини 

приміщення» 

1. Дати згоду на безоплатну передачу у державну власність 7/100 часток 

приміщення загальною площею 90,8 кв. м, що розташоване за адресою: м. 

Кропивницький, вул. Олексія Єгорова, 40, з комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади до сфери управління 

Державної міграційної служби України на баланс Державної міграційної 

служби України в Кіровоградській області, яке використовується для 

розміщення сектору архівної роботи Державної міграційної служби 

України в Кіровоградській області. 

 

1. Дати згоду на безоплатну передачу у державну власність групи 

нежитлових приміщень площею 90,8 кв.м, що розташована за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Олексія Єгорова, 40, з комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади до сфери управління 

Державної міграційної служби України на баланс Державної міграційної 

служби України в Кіровоградській області, яка використовується для 

розміщення сектору архівної роботи Державної міграційної служби 

України в Кіровоградській області. 

 

 

 
 

 

 

Начальник управління  

комунальної власності             Алла ПАЛАМАРЕНКО 
 

 


