
УКРА ЇНА  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 10 березня 2016 року                                   № 134 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  
«Про надання згоди на безоплатне  
прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда  
 майна обласної комплексної дитячо- 
юнацької спортивної школи «Колос» 
 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1 п. 2 ст. 52                   
та п. 1 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
зважаючи на звернення Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу 
України від 11 січня 2016 року № 3, враховуючи Постанову Президії 
Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України              
від 10 грудня 2015 року № 35-3 «Про передачу основних засобів», 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда майна обласної комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи «Колос»», що додається. 

2. Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 
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 згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 
 

 
 
Міський голова        А. Райкович 
 
 
Колодяжний 24 38 52 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
10 березня 2016 року 
 

№ 134 
 

                                                                   
                                                                                

 
У К Р А Ї Н А  

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від «___» ____________ 2016 року              № ______ 
 
 
Про надання згоди на безоплатне  
прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда  
 майна обласної комплексної дитячо- 
юнацької спортивної школи «Колос» 
 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на звернення 
Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України              
від 11 січня 2016 року № 3, враховуючи Постанову Президії Кіровоградської 
обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос» агропромислового комплексу України від 10 грудня 2015 року                 
№ 35-3 «Про передачу основних засобів», Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда майна, яке перебуває на балансі 
обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» 
Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства «Колос»  агропромислового комплексу України, на  



2 
 

суму 220 303,57 грн (двісті двадцять тисяч триста три гривні 57 коп.), в тому 
числі обладнання та інвентар для хокейного поля балансовою вартістю             
213 451,79 грн (покриття з регуполу, металевий паркан, лавки металеві, 
ворота хокейні), роздягальню балансовою вартістю 3 341,78 грн та душову 
балансовою вартістю 3 510,0 (далі – майно).  
 2. Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 
створити комісію з питання безоплатного прийняття-передачі до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда майна. 
 3. Комісії, зазначеній в пункті 2 цього рішення прийняти майно до 
комунальної власності та передати на баланс відділу фізичної культури та 
спорту Кіровоградської міської ради за актом прийняття-передачі. 
 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 згідно з розподілом 
функціональних повноважень. 
 
 
 
Міський голова        А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колодяжний 24 38 52  


