
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 22 січня 2019 року                                № 39 

 

 

 

Про погодження проекту рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

“Про передачу у власність спортивного 

та дитячих майданчиків” 

, 2223 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

                                            В И Р І Ш И В: 

  

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького                          

“Про передачу у власність спортивного та дитячих майданчиків”,                  

що додається. 

 

2. Управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

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 Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                              А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Черкасська 24 44 27 

 



ПОГОДЖЕНО 

 

рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

від 22 січня 2019 року  № 39 

 

Проект 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “ ___” ____________20__ року                                                                              № ____   
 

Про передачу у власність 

спортивного та дитячих 

майданчиків 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1  

пункту «а» статті 29 та підпунктом 1 пункту «а» статті 30, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення 

про порядок списання та передачі майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Кіровограда, затвердженого 

рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099, враховуючи лист 

виконавчого комітету Новенської селищної ради від 31 серпня 2018 року     

№ 1115/01-07, на підставі актів введення в експлуатацію основних засобів, з 

метою утримання спортивного та дитячих майданчиків та прилеглої до них 

території в належному санітарному стані Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати у власність територіальної громади селища Нового 

спортивний майданчик за адресою: вул. Металургів, 10, дитячі майданчики 

за адресами: вул. Металургів, 18, 36. 

 

2. Управлінню молоді та спорту забезпечити надання кандидатур 

для включення до складу комісії з приймання-передачі спортивного та 

дитячих майданчиків за вищезазначеними адресами у власність 

територіальної громади селища Нового. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію 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 
 

Катерина Черкасська 24 44 27 


	Про погодження проекту рішення
	Міської ради міста Кропивницького
	Про передачу у власність
	спортивного та дитячих майданчиків
	Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1  пункту «а» статті 29 та підпунктом 1 пункту «а» статті 30, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про порядок списання та передачі майна,...

