
          ПРОЄКТ № 1208 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "____"_____________ 2022 року      №______ 

 

 

Про передачу виконавчому комітету 

повноважень щодо управління 

комунальним майном на період дії правового 

режиму воєнного стану 

 

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 31 частини 

першої статті 26, статтями 29, 60  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об'єктів права 

державної та комунальної власності», Положенням про порядок списання та 

передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 

ради 11 грудня 2012 року № 2099 з метою ефективного користування та 

оперативного розпорядження майном комунальної власності Кропивницької 

територіальної громади, у зв’язку з введенням режиму воєнного стану 

Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати Виконавчому комітету Кропивницької міської ради на 

період дії правового режиму воєнного стану повноваження приймати 

рішення щодо передачі нерухомого майна, вартістю до 500 000 (п'ятсот 

тисяч) гривень, з балансу підприємств (установ, організацій, закладів) 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького на баланс 

підприємств (установ, організацій, закладів) державної власності та/або 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області. 

 

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна. 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 
 

Алла Пасенко 35 83 28 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення міської ради № 1208 

«Про передачу виконавчому комітету повноважень щодо управління 

комунальним майном на період дії правового режиму воєнного стану» 

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 31 частини 

першої статті 26, статтями 29, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України “Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності”, Положенням про порядок списання та передачі майна, 

що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 11 грудня 2012 року                   

№ 2099 з метою ефективного користування та оперативного  розпорядження 

майном комунальної власності Кропивницької територіальної громади, у зв’язку з 

введенням режиму воєнного стану, підготовлено проєкт рішення міської ради            

‟Про передачу виконавчому комітету повноважень щодо управління 

комунальним майном на період дії правового режиму воєнного стану ”. 

Метою підготовки цього проєкту рішення є оперативне керування майном 

та спрощення процедури управління комунальним майном на період дії правового 

режиму воєнного стану. 

Проєкт рішення ‟Про передачу виконавчому комітету повноважень щодо 

управління комунальним майном на період дії правового режиму воєнного стану” 

буде винесено на розгляд постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності та не виноситься на розгляд 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

В проєкті рішення відсутня фінансова складова частина витрат з міського 

бюджету. 
 

 

 

Начальник управління 

комунальної власності 

Кропивницької міської ради       Алла ПАСЕНКО 

 

 

 

 

 
 

 


