УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від “____” _______________ 2016 року

№ _____

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради “Про
зняття з балансу ДП “Кіровоградтепло”
ТОВ “ЦНТІ УНГА” основних засобів”
Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1 п. “а” ст. 29
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 “Про
управління майном, що належить до комунальної власності територіальної
громади
міста Кіровограда”,
зважаючи на клопотання дочірнього
підприємства “Кіровоградтепло” товариства з обмеженою відповідальністю
“Центр науково-технічних інновацій української нафтогазової академії” та
рішення комісії по вивченню питання щодо збереження та використання
майна, яке передане в оренду в складі ЦМК ДКП ТМ
“Кіровоградтеплоенерго”, створеної згідно з розпорядженням міського
голови від 09 березня 2016 року № 31, виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про
зняття з балансу ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” основних
засобів”, що додається.
2. Управлінню власності та приватизації комунального
майна
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Фурман 24 85 41

А. Райкович

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«___»_____________ 2016
№____
Проект

УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від “ ___” ________ 2016 року

№ ____

Про зняття з балансу ДП “Кіровоградтепло”
ТОВ “ЦНТІ УНГА” основних засобів
Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Кіровоградської міської ради
від 11 грудня 2012 року № 2099 “Про управління майном, що належить до
комунальної власності
територіальної громади
міста Кіровограда”,
зважаючи на клопотання дочірнього підприємства “Кіровоградтепло”
товариства з обмеженою відповідальністю “Центр науково-технічних
інновацій української нафтогазової академії”
та рішення комісії по
вивченню питання щодо збереження та використання майна, яке передане в
оренду в складі ЦМК ДКП ТМ “Кіровоградтеплоенерго”, створеної згідно з
розпорядженням міського голови від 09 березня 2016 року № 31,
Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Зняти з балансу дочірнього підприємства “Кіровоградтепло”
товариства з обмеженою відповідальністю “Центр науково-технічних
інновацій української нафтогазової академії” шляхом виведення зі складу
орендованого майна цілісного майнового комплексу державного
комунального підприємства теплових мереж “Кіровоградтеплоенерго”
основні засоби:
будівлю старої котельні по вул. Глинки, 1-б площею 379,3 кв.м;
недіючу частину котельні по вул. Волкова, 5 площею 204,1 кв.м.
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2. Передати будівлю старої котельні по вул. Глинки, 1-б та недіючу
частину котельні по вул. Волкова, 5 на баланс управління власності та
приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради.
3. Управлінню власності та приватизації комунального майна
Кіровоградської міської ради внести зміни до складу орендованого майна
та розрахунку орендної плати за цілісний майновий комплекс державного
комунального підприємства теплових мереж “Кіровоградтеплоенерго”.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності та заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Фурман 24 85 41

А. Райкович

