
                                                                    

                                                                                                        ПРОЕКТ № 72 

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   
 
         Керуючись статтею 27 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік», Законом України «Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності», підпунктом 51 пункту 1 статті 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи лист 
Кіровоградської державної обласної адміністрації від 31.12.2015 року               
№ 01-18/1489/3, Кіровоградська  міська рада  

 
В И Р І Ш  И Л А : 

 

1. Дати згоду на прийняття їх до комунальної власності міста 
Кіровограда  та включити його до мережі навчальних закладів міста з                     
01 січня 2016 року: 

1). Державного навчального закладу «Кіровоградський професійний 
ліцей сфери послуг», що розташований за адресою: 25006, м. Кіровоград, 
вул. Декабристів, 26;  

2). Державного навчального закладу «Кіровоградський професійний 
ліцей імені Героя радянського союзу О.С. Єгорова», що розташований за 
адресою: 25026, м. Кіровоград, вул. Червонозорівська, 21а.;  

3). Державного навчального закладу «Кіровоградський професійно-
технічне училище № 8 м. Кіровоград», що розташований за адресою: 25031, 
м. Кіровоград, вул. Волкова,15;  

4). Державного навчального закладу «вище професійне училище № 9     
м. Кіровоград», що розташований за адресою: 25030, м. Кіровоград,                    
вул. Шатила,4;  

5). Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування, 
що розташований за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 79;  

6). Державного навчального закладу «Кіровоградське вище професійне 
училище № 4», що знаходиться за адресою: 25031, м. Кіровоград,                            
вул. Маршала Конєва, 6/5.  
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2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради  
направити дане рішення до Міністерства освіти і науки України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку, з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики, заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.  
 
 
 

Міський голова                           А. Райкович 
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