
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 лютого 2022 року                                                                   № 1229 

 

Про  управління комунальним майном  

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, згідно з частиною 

п’ятою статті 60 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

рішенням міської ради від 06 жовтня 2020 року № 3548 «Про деякі питання, 

пов’язані з орендою майна, що належить до комунальної власності 

Кропивницької територіальної громади», враховуючи листи управління 

охорони здоров'я Кропивницької міської ради від 24 лютого 2022 року 

№ 590 та комунального некомерційного підприємства ”Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої Анни” Кропивницької міської ради» від 24 лютого 2022 року 

№ 100 та за згодою комунального підприємства «Управління будинками 

Кропивницької міської ради», з метою підвищення ефективності 

використання об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Кропивницької міської ради, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Дати згоду на безоплатну передачу з балансу комунального 

некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни»  

Кропивницької міської ради» на баланс комунального підприємства 

“Управління будинками Кропивницької міської ради” комплексу будівель, 

що розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1, 

загальною площею 6 752,7 кв. м. 

 

2. Управлінню комунальної власності Кропивницької міської ради 

створити комісію з приймання-передачі комплексу будівель, вказаного в 

пункті 1 цього рішення, згідно з чинним законодавством України та 

затвердити акт приймання-передачі. 

 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Міська лікарня № 2  

ім. Святої Анни» Кропивницької міської ради», управлінню охорони здоров'я 

Кропивницької міської ради спільно з управлінням комунальної власності 

Кропивницької  міської   ради  та  комунальним  підприємством  “Управління  
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будинками Кропивницької міської ради” підготувати  необхідні  документи 

щодо прийняття-передачі комплексу будівель, вказаного в пункті 1 цього 

рішення, згідно з чинним законодавством України. 

 

4. Надати дозвіл комунальному підприємству «Управління будинками 

Кропивницької міської ради» на передачу в оренду без проведення аукціону, 

з орендною платою 1 гривня в рік, терміном на 2 роки 11 місяців будівлі, 

приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1, закладам 

охорони здоров’я та військовим частинам територіальної оборони. 

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 

18 лютого 2022 року №1224 «Про передачу в оренду частини комплексу 

будівель загальною площею 5523,4 кв. м по вул. Ганни Дмитрян, 1». 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна.   

 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій  РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алла Пасенко 35 83 28 


