
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "_____"_____________ 20___ року      №______ 

 

 
Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 листопада 2005 року № 1567 

«Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда 

приміщення по вул. Гоголя, 28» 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2005 року       

№ 1567 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади   

м. Кіровограда приміщення по вул. Гоголя, 28», що додається. 

 

2. Управлінню комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького 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 О.Вергуна 

 

 

 

Міський голова                                                                            А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Алла Маленко 24 62 64 

 

 

 



 

                                                                     ПОГОДЖЕНО 
 

рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від «___» _________ 2019 року ____ 
 

 Проект   
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від   "_____" ___________ 2019 року                                                    № ______ 

 
Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 листопада 2005 року № 1567 

«Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда 

приміщення по вул. Гоголя, 28» 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 4, 7 Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи листи Міністерства внутрішніх справ України від 24 липня     

2018 року № 10502/05/205-2018, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 21 серпня 2018 року № 3213-08/36950-06, з метою 

завершення процедури передачі до комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького приміщення по вул. Гоголя, 28 Міська рада 

міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 29 листопада 2005 року 

№ 1567 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади   

м. Кіровограда приміщення по вул. Гоголя, 28», а саме: 

1) пункт 1 доповнити словами «із зобов’язанням використовувати за 

цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність»; 

2) в тексті рішення слово «приміщення» замінити на слова «комплекс 

будівель» у відповідних відмінках. 
 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 
 

 

Міський голова                                                                            А.РАЙКОВИЧ 
 
 

Алла Маленко 24 62 64 



У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ЧЕТВЕРТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 листопада 2005 року № ІЯ 6 7-

Про прийняття до комунальної 
власності територіальної 
громади м. Кіровограда 
приміщення по вул.Гоголя,28

Зважаючи на листи Міністерства внутрішніх справ України 
від 15 липня 2005 року № 9811, Управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Кіровоградській області від 4 серпня 2005 року № 2/805, 
враховуючи звернення Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 19 липня 2005 року № 12-648, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади 
м. Кіровограда приміщення по вул.Гоголя,28 на баланс Кіровської районної у 
місті Кіровограді ради з державної власності з балансу Управління 
Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області.

2. У правлінню власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради підготувати необхідні документи щодо 
прийняття-передачі приміщення по вул. Гоголя, 28 згідно з діючим 
законодавством України.

3. Кіровській районній у місті Кіровограді раді укласти охоронний 
договір з регіональною службою охорони і реставрації пам’яток 
містобудування " та архітектури Кіровоградської обласної державної 
адміністрації на пам’ятку культурної спадщини - приміщення по 
вул.Гоголя,28.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

В И Р І Ш И Л А :

комісію міської ради з ння комунальною власністю та 
заступника міського головиприватизації (голова 

Кухаренка В.І.

Міський голова М.Чигрін


	ПОГОДЖЕНО
	МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО


