
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 28 лютого 2023 року         №  119 
 

 
 
 
Про надання дозволу  
на передачу будівлі 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1 
пункту «а» статті 29,  статтею 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Положенням про порядок списання та передачі 
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, 
затвердженим рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099,                     
(зі змінами),  Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Дати дозвіл на передачу будівлі по вул. Гоголя, 125  площею  

676,4 кв. м з балансу комунальної установи «Міський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Кропивницької міської ради» на баланс 
комунального закладу «Подільська гімназія Кропивницької міської ради». 

 
2. Створити комісію  з питань передачі будівлі,  зазначеної у пункті 1, 

згідно з додатком. 

 

3. Управлінню освіти Кропивницької міської ради підготувати 

необхідні документи щодо прийняття-передачі будівлі. 
 

 4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.

  

 
  
Секретар міської ради              Олег КОЛЮКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олена Ткаченко  35 83 46 



 

 

Додаток  
  до рішення  Виконавчого комітету   
  Кропивницької міської ради 
  28 лютого 2023 року № 119 

 
СКЛАД 

комісії з питань передачі будівлі по вул. Гоголя, 125  з балансу 

комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Кропивницької міської ради» на баланс 

комунального закладу «Подільська гімназія Кропивницької  

міської ради» 

 

Голова комісії 
 

СТРЮКОВА 
Оксана Михайлівна 

-  директор комунальної установи 
«Міський центр професійного 
розвитку педагогічних 
працівників Кропивницької 
міської ради»  

 
Секретар комісії 

 
АРАПОВ  
Віталій Миколайович 

- завідуючий господарством 
комунального закладу 
«Подільська гімназія 
Кропивницької міської ради» 

 
Члени комісії: 

 
ЗАІКІНА  
Олена Володимирівна 
 

- спеціаліст І категорії 
централізованої бухгалтерії 
управління освіти Кропивницької 
міської ради 

 
КРАМАРЕНКО  
Оксана Олексіївна  

 
- 

 
заступник директора комунальної 
установи «Міський центр 
професійного розвитку 
педагогічних працівників 
Кропивницької міської ради» 

 
САДОВЕНКО 
Тетяна Сергіївна 

 
- 

 
в. о. директора комунального 
закладу «Подільська гімназія 
Кропивницької міської ради» 

 
 
 

Начальник управління освіти     Лариса КОСТЕНКО 
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