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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «          »                   2021 року №           

Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності 
 територіальної громади міста 
Кропивницького цілісного комплексу
будівель  закладів культури, 
розташованих за адресою: 
м. Кропивницький,  вул. Дарвіна, 23, 
які перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл
Кропивницького району 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статями 26, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 137 Господарського кодексу
України, Положенням про порядок списання та передачі майна, що належить до
комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда від 11 грудня
2012  року  № 2099,  враховуючи лист  враховуючи лист  голови  Кропивницької
районної  державної  адміністрації  від  03.03.2021  року  №  01-21/41/1,
Кропивницька  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати згоду на безоплатне прийняття до  комунальної  власності
територіальної  громади  міста  Кропивницького  цілісного  комплексу  будівель  -
закладів культури, розташованих за адресою: місто Кропивницький, вул. Дарвіна,
23,  які  перебувають  у  спільній  власності  територіальних  громад  сіл
Кропивницького району та використовувати об’єкт за цільовим призначенням. 

2. Створити комісію з безоплатного прийняття до комунальної власності
Кропивницької  міської  територіальної  громади  цілісного  комплексу  будівель
закладів  культури,  зазначених  у  пункті  1  цього  рішення.  Комісії  забезпечити
прийняття  та  передачу  в  оперативне  управління  із  зарахуванням  на  баланс
управління культури та туризму Кропивницької міської ради, відповідно до акту
приймання-передачі.
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3. Доручити  виконавчому  комітету  Кропивницької  міської  ради
затвердити  акти  приймання-передачі  об’єктів,  зазначених  в  пункті  1  даного
рішення.

4. Контроль  за  виконанням цього  рішення покласти  на  постійні  комісії
міської ради: з питань охорони здоров’я; освіти, соціальної політики, культури; з
питань  екології,  земельних  відносин  та  комунальної  власності;  заступника
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради О. Мосіна.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Алла Усатова 35 83 29
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