
   
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "____"_____________ 2021 року               №______ 

 

Про погодження акта приймання- 

передачі до договору про передачу 

(відчуження) виключних майнових 

прав на Твір 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 137 

Господарського кодексу України, статтею 52 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України “Про авторське право та суміжні 

права”, статтями 319, 327, 329, 331 Цивільного кодексу України, розглянувши 

лист Міністерства цифрової трансформації України, рішенням Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2020 року № 124 “Про прийняття до комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади програмного 

забезпечення Порталу відкритих даних Кропивницького”, враховуючи 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

ЩОДО ВІДКРИТИХ ДАНИХ, укладений між Кропивницькою міською 

радою, Міністерством цифрової трансформації України та Фондом “Євразія” 

(проєкт міжнародної технічної допомоги “Прозорість та підзвітність у 

державному управлінні та послугах (ТАРАS)”, Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Погодити акт приймання - передачі до договору про передачу 

(відчуження) виключних майнових прав на Твір, що додається. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

Оксана Бабаєва 35 83 70  



 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧІ 

до договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав на 

Твір 

від "___"__________ 2021 року 

 
 

Міністерство цифрової трансформації України (далі - Відчужувач), 

в особі Першого заступника Міністра цифрової трансформації 

Вискуба Олексія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про 

Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 № 856, наказу Міністерства 

цифрової трансформації України від 26 лютого 2020 № 42 "Про визначення 

обов’язків першого заступника та заступників Міністра", з однієї сторони, та 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (далі - Набувач), в 

особі міського голови Райковича Андрія Павловича, що діє на підставі 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з іншої сторони, 

склали даний Акт приймання - передачі про наступне: 

1. Відчужувач відчужив, а Набувач набув виключних майнових прав 

на Програмне забезпечення Портал відкритих даних Кропивницького з 

супровідною документацією в обсягу, визначеному у пунктах 2.1.-2.3. 

Договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав на Твір. 

2. Сторони претензій одна до одної не мають. 

3. Цей Акт приймання-передачі укладений у двох примірниках, які 

мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

На момент передання Твору Набувачу Відчужувач гарантує, що: 

лише йому належать виключні майнові права на Твір; 

майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) 

третім особам; 

майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, 

судового спору або претензій з боку третіх осіб. 

 

 

 

Міністерство цифрової трансформації України: 

 

 

вул. Ділова, буд. 24 

м. Київ, Україна, 03150 

Код 43220851 

 

 

 

 

 

Перший заступник 

Міністра цифрової трансформації України 

 

 

______________________ Олексій ВИСКУБ 

              м.п. 

Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

вул. Велика Перспективна, буд.41 

м.Кропивницький, Україна, 25022 

Код 04055251 

УДКСУ у м. Кропивницькому 

Кіровоградської області  

МФО 823016 

 

 

Міський  голова 

 

 

 

_________________________ Андрій РАЙКОВИЧ 

                м.п. 

 


