МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 14 лютого 2020 року

№ 3127

Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності
цілісного
майнового
комплексу
дошкільного навчального закладу
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»,
статтею 137 Господарського кодексу України, враховуючи звернення
Національної поліції України щодо ініціювання безоплатної передачі цілісного
майнового комплексу Державної установи «Дошкільний навчальний заклад
(дитячий садок) № 41 «Золотий ключик» (м. Кропивницький) Національної
поліції України» (далі – ЦМК ДНЗ) до комунальної власності територіальної
громади міста Кропивницького (лист від 17 жовтня 2019 року
№ 11782/01/31-2019), згоду управління освіти Міської ради міста
Кропивницького про прийняття на баланс управління ЦМК ДНЗ (лист від
06 листопада 2019 року № 3418/1-01-09) та інформацію Державної установи
«Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 41 «Золотий ключик»
(м. Кропивницький) Національної поліції України» про характеристику ЦМК
ДНЗ (лист від 06 листопада № 97/01-46), Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Кропивницького цілісного майнового комплексу
Державної установи «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 41
«Золотий ключик» (м. Кропивницький) Національної поліції України» із

2
зобов’язанням використовувати його за цільовим призначенням і не
відчужувати у приватну власність (характеристика цілісного майнового
комплексу наведена в додатку до даного рішення).
2. Після прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Кропивницького об’єкта, зазначеного в пункті 1 даного рішення,
закріпити його на праві оперативного управління за управлінням освіти Міської
ради міста Кропивницького із зарахуванням на баланс.
3. 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 Н.Дзюбу.

Міський голова

Юлія Чорна 24 62 64

Андрій РАЙКОВИЧ
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14 лютого 2020 року
№ 3127

ХАРАКТЕРИСТИКА
цілісного майнового комплексу Державної установи «Дошкільний
навчальний заклад (дитячий садочок) № 41 «Золотий ключик»
(м. Кропивницький) Національної поліції України»,
код ЄДРПОУ 25572737, адреса: м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 32

Комплекс загальною
площею 1670,3 кв.м
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Начальник управління
комунальної власності

Юлія Чорна 24 62 64

Олег КОЛЮКА

