
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від 14 грудня  2011 року                                                               № 1195 
 

м. Кіровоград 
 
Про  погодження  проекту рішення 
Кіровоградської     міської       ради  
«Про   внесення   змін  до  рішення  
Кіровоградської     міської       ради  
від  18   грудня  2007 року   №  362 
«Про      затвердження       переліку  
суб’єктів    господарювання,      що  
належать до комунальної 
власності територіальної громади                            
м. Кіровограда» 

 
     Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 27, 52   Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 69 Бюджетного кодексу України, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради      
  

В И Р І Ш И В: 
 

     1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради  «Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 18 грудня 2007 року № 362  
«Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, що належать до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда», що додається. 
 
     2. Управлінню економіки забезпечити винесення даного проекту рішення 
на розгляд Кіровоградської міської ради.  
  
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
  

 
Міський голова                                                                                       О.Саінсус  

 
Ковпак 
241326 

 
 
 



 
 
ПОГОДЖЕНО 
рішенням виконкому 
Кіровоградської  міської    ради 
від 14 грудня  2011 року 
№ 1195 
 

                                                                                      Проект   
 

У К Р А Ї Н  А 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
   СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е  Н  Н Я 

 
від  «____» ______ 2011  року                                                                  № _____ 
 
Про    внесення   змін   до  рішення  
Кіровоградської      міської      ради   
від  18  грудня   2007  року  №  362 
« Про     затвердження       переліку  
суб’єктів    господарювання,      що  
належать до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда» 
від  29 грудня 2010 № 71 
         Керуючись ст.140, 146 Конституції України, ст.26 Закону України    
„Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 69 Бюджетного кодексу України, 
Кіровоградська міська рада 
 

 В И Р І Ш И Л А: 
 

        1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                            
від 18 грудня 2007 року № 362 “Про затвердження Переліку суб’єктів 
господарювання, що належать до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда ”, а саме   пункт 1 Порядку сплати до загального 
фонду міського бюджету частини прибутку (доходу) суб’єктів 
господарювання, що належать до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда, викласти в  редакції:  “Суб’єкти господарювання, що 
належать до комунальної  власності  територіальної громади міста, або  у 
статутних  фондах яких є частка такої власності, сплачують до загального 
фонду міського бюджету частину прибутку (доходу) за результатами 
фінансово-господарської діяльності 2011 року та наростаючим підсумком 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році у розмірі 0 % 
чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку ”. 
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 2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 71 «Про внесення 
змін до  рішень Кіровоградської міської ради від 18.12.07 № 362 та                        
від 27.05.10 № 3579». 

3.  Дане рішення набирає  чинності з 1 січня 2012 року.  
4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на постійну  

комісію  міської ради  з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально - економічного розвитку та  заступника міського голови з питань  
діяльності виконавчих  органів  ради Василенка І.М. 
 
 
Міський голова                                                                                           О.Саінсус  
 
  
 
 
 
 
 
Ковпак 
241326 
 
 


