
 
 

 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 13 вересня 2016 року                                                                                             № 495 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської   міської   ради “Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099  
“Про управління майном, що належить до 
комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда” 
 
  Керуючись ст. 143 Конституції України, згідно з                               
частиною 2 статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” 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 11 грудня                
2012 року № 2099 “Про управління майном, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Кіровограда”, що додається.  
 2. Управлінню власності та приватизації комунального майна 
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 
 
 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                               О. Мосін                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Шовенко 24 15 39 



 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
13 вересня 2016  
№ 495 

                                                                                        
      Проект 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  “____”____________ 2016 року                                                  № _____ 
                                            
Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 
“Про управління майном, що належить до 
комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда” 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, згідно зі                               
статтями 25, 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статтями 8, 9 Закону України “Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)”, підпунктом 3 пункту 8 
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня  2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033), постановою 
Верховної Ради України “Про приведення назви міста Кіровоград 
Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України “Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” 
від 14 липня 2016 року № 1468-VIII, Положенням про конкурсний відбір 
суб'єктів оціночної діяльності (оцінювачів), затвердженим рішенням 
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099,  
Кіровоградська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня 

2012 року № 2099 “Про управління майном, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Кіровограда”, а саме: 



 

 

2 
 

1) по тексту рішення замість слів “місто Кіровоград” слід читати 
“місто Кропивницький”; 

2) склад конкурсної комісії по відбору суб'єктів оціночної 
діяльності (оцінювачів) при продажу майна, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Кропивницького  затвердити в 
новій редакції, що додається. 

 
 
                                                                                                             

Міській голова                                                                         А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шовенко 24 15 39  

 

 



 

 

Додаток 
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
“_____”__________2016 
№_______ 

 
СКЛАД 

конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності 
(оцінювачів) при продажу майна, що належить до комунальної 

власності  територіальної громади міста Кропивницького 
 

Голова комісії 
 

  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                 
(за посадою, згідно з розподілом функціональних повноважень) 

 
Заступник голови комісії 

   
начальник управління власності та приватизації комунального майна 

Кіровоградської міської ради (за посадою) 
 

Секретар комісії 
 

начальник відділу приватизації та реєстру управління власності та 
приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради (за посадою) 

 
Члени комісії: 

 
начальник юридичного управління  Кіровоградської міської ради  

(за посадою) 

начальник управління економіки Кіровоградської міської ради (за посадою) 
 

начальник контрольної служби Кіровоградської міської ради  (за посадою)  
 

голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та комунальної власності  (за згодою) 

 
 
 
 
Начальник управління власності та  
приватизації комунального майна                                               О.Колюка 
 
 
 
 


