
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "  "  2017 року №    
 

 

Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради 

«Про надання згоди на безоплатну 

передачу цілісних майнових комплексів 

професійно-технічних навчальних закладів 

м. Кропивницького з державної власності 

до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького» 

 

Керуючись ст.143 Конституції України, ст. 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 

надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів 

професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького з державної 

власності      до      комунальної      власності       територіальної       громади 

м. Кропивницького», що додається. 

2. Управлінню комунальної власності 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. 

 

 
 

Міський голова А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

Колюка 24 56 88 



П О Г О Д Ж Е Н О 

Рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

«  »  2017 №   
 

Проект 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «  » 2017 року №    
 

Про надання згоди на безоплатну 

передачу цілісних майнових комплексів 

професійно-технічних навчальних закладів 

м. Кропивницького з державної власності 

до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького 

 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 4, 7 Закону 

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

беручи до уваги статтю 89 Бюджетного кодексу України, статтю 27 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», враховуючи 

утримання професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького з 

місцевого бюджету м. Кропивницького, з метою передачі цілісних майнових 

комплексів професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького з 

державної  власності  до  комунальної   власності   територіальної   громади 

м. Кропивницького Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Дати згоду на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів 

професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького з державної 

власності      до      комунальної      власності       територіальної       громади 

м. Кропивницького із зобов’язанням використовувати їх за цільовим 

призначенням і не відчужувати у приватну власність, згідно з додатком. 

2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради підготувати та 

направити до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки 



2 

України звернення щодо передачі закладів, визначених в пункті 1 даного 

рішення,      до      комунальної       власності       територіальної       громади 

м. Кропивницького. 

3. Запропонувати Кіровоградській обласній раді внести зміни до 

рішення Кіровоградської обласної ради від 20.05.2016 р. № 95 «Про згоду на 

безоплатну передачу цілісних майнових комплексів професійно-технічних 

навчальних закладів», а саме виключити професійно-технічні навчальні 

заклади, визначені в пункті 1 даного рішення міської ради. 

4. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради направити копію 

даного рішення до Кіровоградської обласної ради та Кіровоградської 

обласної державної адміністрації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 
 

Міський голова А. Райкович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Колюка 24 56 88 



Додаток 

до рішення Кіровоградської міської ради 

«  »  2017 

№    
 

ПЕРЕЛІК 

цілісних майнових комплексів професійно-технічних 

навчальних закладів м. Кропивницького 

№ 

п/п 

Назва цілісного майнового комплексу 

професійно-технічного навчального 

закладу 

Код 

ЄДРПОУ 

Адреса цілісного 

майнового 

комплексу 

професійно- 

технічного 

навчального 

закладу 

1. Державний навчальний заклад 

«Кіровоградський професійний ліцей 

імені Героя Радянського Союзу 

О.С.Єгорова» 

02544833 Вул. Василя 

Нікітіна, 21-А 

2. Кіровоградький професійний ліцей 
побутового обслуговування 

02544951 Вул. Гоголя, 79 

3. Державний навчальний заклад 

«Кіровоградський професійний ліцей 

сфери послуг» 

03063053 Вул. Миколи 

Садовського, 26 

4. Державний навчальний заклад 

«Кіровоградське вище професійне 

училище № 4» 

02544856 Вул. Юрія 

Коваленка, 6/5 

5. Державний навчальний заклад 

«Професійно-технічние училище № 8 
м. Кропивницький» 

02544891 Вул. Волкова, 15 

6. Державний навчальний заклад «Вище 

професійне училище № 9 

м. Кропивницький» 

02545028 Вул. Шатила, 4 

 

 

В.о. начальника управління 

комунальної власності 

Кіровоградської міської ради Д. Фурман 
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