
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 25 жовтня 2022 року                                      № 763 
 

 

 

Про погодження  проєкту  рішення 

Кропивницької міської ради 

«Про надання згоди на безоплатну  

передачу з державної власності до 

комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади» 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 52 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про надання 

згоди на безоплатну передачу з державної власності до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади», що додається. 
 

2. Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької 

міської ради забезпечити внесення цього проєкту рішення на розгляд міської 

ради. 
 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву.  

 

 

 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 
 

 

  

Ольга Шкода 30 87 90 



 

ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

25 жовтня 2022 року № 763 

 

Проєкт 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «___» ____________ 2022 року                                                                                № ___ 

 

Про надання згоди на безоплатну  

передачу з державної власності до 

комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України                      

«Про адміністративні послуги», «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів України  

від 23 лютого 2022 року № 275 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 844», дорученням Прем’єр-

міністра України від 27 вересня 2022 року № 16332/3/1-22 до листа 

Мінекономіки від 07 вересня 2022 року № 2812-10/64010-01 щодо вжиття 

вичерпних заходів до забезпечення центрів надання адміністративних послуг 

необхідними засобами для видачі та обміну посвідчень водія та реєстрації 

транспортних засобів, Кропивницька міська рада 

 

      В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Дати згоду на безоплатну передачу з державної власності із сфери 

управління Міністерства економіки України з балансу державного 

підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних 

паперів» до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади для забезпечення Центру надання адміністративних послуг у форматі 

«Прозорий офіс» міста Кропивницького окремого індивідуально визначеного 

майна – принтери для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з 

безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування у кількості  

2 штук (номенклатурний номер 64551) вартістю 247500,00 грн (двісті сорок 

сім тисяч п’ятсот) гривень (без урахування ПДВ), для подальшого 

використання за цільовим призначенням без права відчуження у приватну 

власність. 
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2. Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької 

міської ради вчинити необхідні дії, пов'язані з прийняттям до комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади майна, визначеного в 

пункті 1 цього рішення. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

та керуючого справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Шкода 30 87 90 
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