
У К Р А Ї Н А

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  19 грудня 2018 року                    №  2193

Про порядок використання
коштів на охорону об’єктів
культурної спадщини

Керуючись статтями 142-144 Конституції України, статтями 25, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 29
частини 1 статті 64, пунктом 9 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу
України, статтею 40 Закону України «Про охорону культурної спадщини»,
враховуючи рішення міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 «Про
управління майном, що належить до комунальної  власності     територіальної
громади  міста Кіровограда», Положення про відділ з охорони культурної
спадщини управління містобудування та архітектури Міської ради міста
Кропивницького,     затверджене     розпорядженням      міського      голови
від 12 березня 2018 року  № 30, з метою охорони об’єктів культурної
спадщини, які належать до комунальної власності територіальної громади
міста Кропивницького, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Положення про фонд оренди майна, що належить
до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда,
затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099, а саме
абзац    четвертий    пункту 3    викласти    в    наступній редакції:  «кошти, які
надійшли до управління комунальної власності Міської ради міста
Кропивницького від оренди приміщень - об’єктів  культурної  спадщини,
щороку у грудні перераховуються Управлінням до міського бюджету міста
Кропивницького на фінансування заходів, пов’язаних з охороною об’єктів
культурної спадщини, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Кропивницького.».

2. Дозволити управлінню комунальної власності Міської  ради міста
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Кропивницького перерахувати до загального фонду міського бюджету міста
Кропивницького залишок коштів в розмірі 1 014 980, 7 грн, отримані як плата
за оренду об’єктів культурної спадщини у минулі роки.

3. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького
залучити у 2019 році залишок коштів в розмірі 1 014 980, 7 грн на
фінансування заходів, пов’язаних з охороною об’єктів культурної спадщини,
які належать до комунальної власності територіальної громади міста
Кропивницького, по головному розпоряднику управлінню містобудування та
архітектури Міської ради міста Кропивницького.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова А. Райкович

Бедлінська 24 08 33


