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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                     
                                                          

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 28 березня 2013 року                                                                        № 2314 
 
Про внесення змін до Положення  
про порядок надання в оренду цілісних 
майнових комплексів та індивідуально  
визначеного майна, що належать до 
комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда, затвердженого  
рішенням Кіровоградської міської ради  
від 11 грудня 2012 року № 2099 

 

 Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 29, 59, 60 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України 
"Про оренду державного та комунального майна" та на виконання 
рекомендацій Кіровоградського обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України від 06.02.2013 року № 260 "Про 
припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, 
що їм сприяють" Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до Положення   про   порядок   надання   в  оренду  
цілісних майнових комплексів та індивідуально визначеного майна, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Кіровограда,   затвердженого   рішенням   Кіровоградської   міської  ради   
від 11 грудня 2012 року № 2099, а саме в пункті 18 Таблиці 2 до Положення   
про   порядок   надання   в  оренду  цілісних майнових комплексів та 
індивідуально визначеного майна, що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда, "Орендні  ставки  за  
використання  нерухомого   майна"  виключити слова "- аптек комунальної 
форми власності". 
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2. Відділу  по  роботі із засобами масової  інформації Кіровоградської  
міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті  
Кіровоградської  міської  ради  в  мережі Інтернет  та  у віснику  
Кіровоградської  міської  ради  "Вечірня газета" у десятиденний термін з дня 
його прийняття. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань управління комунальною 
власністю та приватизації та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
 
Міський голова                                                                                    О.Саінсус   
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