
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від “10” жовтня 2012 року                                                 № 832 
 

 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  
“Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 26 січня 2012 року № 1165 
“Про затвердження Програми 
управління комунальним майном 
на 2012 рік” 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із необхідністю 
проведення передприватизаційної підготовки та сплати судового збору 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
                                         В И Р І Ш И В: 

 
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  
26 січня 2012 року № 1165 “Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2012 рік”, що додається.  
 2. Управлінню власності та приватизації комунального майна 
забезпечити винесення даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської 
міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І. М. 

 
 

 
 

Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
Бедлінська 
24-62-64 
 



П О Г О Д Ж Е Н О 
Рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради 
«10» жовтня 2012 року 
              № 832 
           
   Проект    

 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  “____”____________ 2012 року                                                       № _____ 
 
 
Про  внесення  змін  до  рішення  
Кіровоградської  міської  ради  
від 26 січня 2012 року № 1165 
“Про затвердження Програми 
управління комунальним майном  
на 2012 рік” 
 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із необхідністю 
проведення передприватизаційної підготовки та сплати судового збору 
Кіровоградська міська рада 

 
 

                                   В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від  
26 січня 2012 року № 1165 “Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2012 рік”, що додаються. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І. М. 
 
 
Міський голова          О. Саінсус  
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської  
міської ради 
від “___” _________ 2012 року 
№ _____ 

 

Зміни  
до Програми управління комунальним майном  

на 2012 рік 
 

1. Абзаци розділу IV з першого по четвертий викласти у наступній 
редакції: 

“Відповідно до рішень Кіровоградської міської ради, прийнятих у 
попередні роки, враховуючи додатковий перелік об’єктів, що знаходяться у 
власності територіальної громади м. Кіровограда і підлягають відчуженню 
(приватизації) у 2010-2011 роках, надходження коштів від приватизації 
об’єктів комунальної власності у 2012 році планується в сумі 5529,8 тис. грн., 
перерахування до міського бюджету складуть 5198,0 тис. грн. 

Прогнозні надходження від оренди нежитлових приміщень та цілісних 
майнових комплексів на 2012 рік складуть 2994,0 тис. грн., перерахування до 
міського бюджету – 2700,0 тис. грн. 

Таким чином, у 2012 році управлінням власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради планується отримати 
кошти в сумі 8553,8 тис. грн., у тому числі: 

1) від приватизації комунального майна, всього – 5529,8 тис. грн., 
отримані кошти будуть перераховані: 

до міського бюджету - 94 %, що становить  - 5198,0 тис. грн. 
управлінню - 6 %, що становить    - 331,8 тис. грн. 

2) від оренди нежитлових приміщень та цілісних майнових комплексів, 
всього – 2994,0 тис. грн., отримані кошти будуть перераховані: 

до міського бюджету - 90 %, що становить  - 2700,0 тис. грн. 
управлінню - 10 %, що становить    - 294,0 тис. грн. 

3) від оренди будинків – пам’яток архітектури, всього – 30,0 тис. грн., 
отримані кошти будуть перераховані: 

управлінню - 100 %, що становить    - 30,0 тис. грн.  

Всього до міського бюджету планується отримати кошти в сумі  
7898,0 тис. грн.” 

2. Розділ VI викласти у наступній редакції: 
 “Власні надходження управління в 2012 році плануються в сумі  

655,8 тис. грн., у тому числі: 

 



1) від приватизації комунального майна (6%)                  - 331,8 тис. грн.; 
2) від оренди нежитлових приміщень (10%)                    - 294,0 тис. грн.; 
3) від оренди будинків – пам’яток архітектури (100%) - 30,0 тис. грн. 

Кошти спеціального фонду управління власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради будуть направлені на 
покриття витрат згідно з функціональними повноваженнями та власні 
потреби управління, всього – 655,8 тис. грн., в т. ч.: 

КЕКВ 1110 “Заробітна плата”     - 322,6 тис. грн..; 
КЕКВ 1120 “Обов’язкове нарахування 
платежів на фонд оплати праці”     - 117,2 тис. грн.; 
КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали,  
обладнання та інвентар, у тому числі 
м’який інвентар та обмундирування”    - 49,1 тис. грн.; 
КЕКВ 1134 “Оплата послуг (крім комунальних) ”  - 124,8 тис. грн.; 
КЕКВ 1135 “Інші видатки”      - 10,1 тис. грн.; 
КЕКВ 1140 “Видатки на відрядження”    - 2,0 тис. грн.; 
КЕКВ 2144 “Реставрація пам’яток культури, 
історії, архітектури”       - 30,0 тис. грн. 
 
 

 
 

 
Начальник управління власності та 
приватизації комунального майна 
Кіровоградської ради               О.Щербина 

 


