
Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від "25 "  січня    2022 року     № 30

Про погодження проєкту рішення
Кропивницької міської ради
“Про надання згоди на  безоплатну передачу
у державну власність частини приміщення”

Керуючись  статтею  143  Конституції  України,  підпунктом  1  пункту  "а"
статті  29,  частиною  п'ятою  статті  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статтями 5, 7 Закону України “Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності”, Виконавчий комітет Кропивницької
міської ради

В И Р І Ш И В :

1.  Погодити  проєкт рішення Кропивницької  міської  ради  “Про надання
згоди  на  безоплатну  передачу  у  державну  власність  частини  приміщення”,
що додається.

2.  Управлінню  комунальної  власності  Кропивницької  міської  ради
забезпечити внесення проєкту рішення на розгляд міської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ

Алла Усатова  24 62 64



ПОГОДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
«25» січня 2022 року № 30

Проєкт

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” _________ 20__ року                                                                     №______

Про надання згоди на  безоплатну передачу
у державну власність частини приміщення

Керуючись  статтею  143 Конституції  України, статтями  26, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 5, 7 Закону України
«Про  передачу  об'єктів  права  державної  та  комунальної  власності», з  метою
проведення процедури передачі з комунальної власності Кропивницької міської
територіальної  громади  у  державну  власність, враховуючи  акт  розрахунку
ідеальних  часток  від  22 листопада  2021 року  №  131/21, лист  Державної
міграційної служби України від 23 листопада 2021 року № 14.1-10454/3.1-21 та
лист  управління  Державної  міграційної  служби  України  в  Кіровоградській
області  від  18 листопада  2021 року  №  3501.10-5990/35.1-21, Кропивницька
міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати згоду на безоплатну  передачу у  державну  власність
7/100 часток  приміщення, загальною площею  90.8 кв. м, що  розташоване  за
адресою: м. Кропивницький, вул. Олексія Єгорова, 40, з комунальної власності
Кропивницької міської територіальної громади до сфери управління Державної
міграційної служби України на баланс Державної міграційної служби України в
Кіровоградській області, яке використовується для розміщення сектору архівної
роботи Державної міграційної служби України в Кіровоградській області.

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  екології, земельних  відносин  та  комунальної  власності  та
заступника  міського   голови   з   питань   діяльності  виконавчих органів ради
О.Мосіна.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Алла Усатова 35 83 29


