
УКРА ЇНА  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 22 липня 2014 року                                         № 316 
 

 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради   
«Про надання згоди на прийняття до  
комунальної власності територіальної  
громади м. Кіровограда пневматичного  
пістолета та пневматичної гвинтівки»  
 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1 п. 2 ст. 52                   
та п. 1 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення Кіровоградської обласної ради від 06 червня 2014 року 
№ 633 «Про безоплатну передачу майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ і міст області», виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 

надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда пневматичного пістолета та пневматичної 
гвинтівки», що додається. 

2. Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 
забезпечити внесення 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 Дригу В.В. 

 
 

Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 
 

Куценко 24 38 52  



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
22 липня 2014 
№ 316 
 

                                                                   
                                                                             Проект     

 
У К Р А Ї Н А  

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від «___» ____________ 2014 року              № ______ 
 
 
Про надання згоди на прийняття до  
комунальної власності територіальної  
громади м. Кіровограда пістолета  
пневматичного та гвинтівки пневматичної  
 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», враховуючи рішення Кіровоградської обласної ради від 06 червня 
2014 року № 633 «Про безоплатну передачу майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст області», Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда на баланс комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Кіровоградської міської 
ради» пістолета пневматичного Feinwerkbau Р-40 Club, 2004 року випуску, 
інвентарний номер 10420011, та гвинтівки пневматичної Feinwerkbau-700, 
2004 року випуску, інвентарний номер 10420012, із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст області з балансу комунального 
закладу «Кіровоградська обласна школа вищої спортивної майстерності». 
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 2. Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 
спільно з комунальним закладом «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа № 3 Кіровоградської міської ради» підготувати необхідні документи 
щодо прийняття пістолета пневматичного та гвинтівки пневматичної згідно            
з діючим законодавством України. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації і заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Дригу В.В. 
 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куценко 24 38 52  


