
     
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від « 28 » квітня 2020 року         № 188 
 

 

 

Про погодження проєкту рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

«Про надання згоди на безоплатну  

передачу комплексу будівель  

по вул. Кропивницького, 119  

з державної власності до  

комунальної власності територіальної  

громади міста Кропивницького» 

 

 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 проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

надання згоди на безоплатну передачу комплексу будівель по                                       

вул. Кропивницького, 119 з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького», що додається. 

 

2. Управлінню комунальної власності забезпечити внесення даного 

проєкту 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             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Іщенко 24 15 39 



ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

« 28 » квітня 2020 року № 188  

 

Проєкт 
  

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від «____»_____________ 2020 року     №______ 
 

Про надання згоди на безоплатну  

передачу комплексу будівель  

по вул. Кропивницького, 119  

з державної власності до  

комунальної власності територіальної  

громади міста Кропивницького 
 

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 Національної поліції України від 22 січня 2020 року № 874/09/31-2020, 

головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від                 

03 жовтня 2019 року № 848/11/31-2019, з метою передачі комплексу будівель по           

вул. Кропивницького, 119 з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Дати згоду на безоплатну передачу комплексу будівель по                                       

вул. Кропивницького, 119 з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького із зобов’язанням використовувати 

його за цільовим призначенням для розміщення органів місцевого 

самоврядування і не відчужувати у приватну власність. 

 

 

 

Міський голова              Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Олена Іщенко 24 15 39 


