
ПРОЄКТ № 4211 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО                                                                            

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “____”___________ 2020 року                                                             № ____  
 

Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної  власності 

територіальної громади міста 

Кропивницького майнового комплексу 

(приміщення), розміщеного за адресою: 

місто Кропивницький,  вул. Металургів, 

25-а та перебуває у комунальній 

власності територіальної громади  

смт Нового 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 25, пунктом 31 

статті 26, частинами 2, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 137 Господарського кодексу України, 

відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького від 04 лютого                 

2020 року № 3098 «Про добровільне приєднання до територіальної громади 

міста обласного значення», від 14 лютого 2020 року № 3099                                   

«Про припинення Новенської селищної ради шляхом приєднання до Міської 

ради міста Кропивницького»,  рішення Новенської селищної ради міста 

Кропивницького від 28 лютого 2020 року № 1454 «Про передачу об’єктів до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького, Міська 

рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького майнового комплексу 

(приміщення), розміщеного за адресою: місто Кропивницький,                                     

вул. Металургів, 25-а та перебуває у комунальній власності територіальної 

громади смт Нове. 

2. Створити комісію з приймання-передачі майнового комплексу, у 

складі згідно з додатком. Комісії забезпечити прийняття об’єкта та його 

передачу.  
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3. Доручити Виконавчому комітету Міської ради міста Кропивницького 

затвердити акт приймання – передачі майнового комплексу (приміщення), 

розміщеного за адресою: місто Кропивницький,  вул. Металургів, 25-а. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики, з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу.  

 

 

 

Міський голова 

 

 

 

  

Андрій РАЙКОВИЧ 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Марина Кривенко 35 83 16 
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