
                           
 
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                     
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ 

 
від 08 липня 2015 року                                                                                     № 367 
 
 

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської     міської     ради
«Про   внесення  змін  до рішення
Кіровоградської   міської   ради від  
11  грудня  2012  року  № 2099» 

 

  
 

 Керуючись   статтями   140,  142,  143,  144   Конституції  України,  
статтею  52, частиною 6 статті 59, частиною 1 статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий  комітет Кіровоградської 
міської ради 
 
                                                  В И Р І Ш И В : 
 
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про      
внесення  змін  до  рішення Кіровоградської  міської  ради  від  11  грудня     
2012  року № 2099 «Про управління  майном,  що  належить до комунальної  
власності територіальної громади міста Кіровограда», що додається. 
 2. Управлінню   власності   та   приватизації    комунального   майна      
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради на 
чергову сесію. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря     
міської ради Марковського І.І.  
 
 
Секретар міської ради                                                              І. Марковський       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мороз 24 56 88         



ПОГОДЖЕНО                                                                             
Рішення виконавчого комітету                                    
Кіровоградської міської ради  
08 липня 2015 року   
№ 367    

  
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                           
                                                          

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «_____» ________ 2015 року                                                          № _______ 
 

Про внесення  змін  до рішення
Кіровоградської   міської   ради від  
11  грудня  2012  року  № 2099  

 

  
 Керуючись   статтями   140,  142,  143,  144   Конституції  України,   
пунктом 31 частини першої статті 26, підпунктом 1 пункту «а» статті 29, 
статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,   
Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня  
2012 року № 2099 «Про управління майном, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Кіровограда» (додаються). 

2. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення у 
віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета». 

3. Відділу  по  роботі із засобами масової  інформації оприлюднити дане  
рішення  на  офіційному сайті  Кіровоградської  міської  ради  в  мережі 
Інтернет  та  в  офіційному  віснику  Кіровоградської  міської  ради  «Вечірня 
газета» у десятиденний термін з дня його прийняття. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Кіровоградської міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації та на секретаря міської ради Марковського І.І. 
 
 
Секретар міської ради                                                              І. Марковський       
 
 
 
Мороз 24 56 88                                                      
                                  



    ЗАТВЕРДЖЕНО 
    Рішення Кіровоградської  
    міської ради 

                                                                                     «_____» ______ 2015 року 
                                                                                      №  ________ 
       
 

ЗМІНИ  
до рішення Кіровоградської  міської  ради  від 11 грудня  2012  року  

№ 2099 «Про управління майном, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда»  

 
1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня 

2012 року № 2099 «Про управління  майном, що належить до комунальної   
власності територіальної  громади міста Кіровограда»: 

пункт 15 викласти в такій редакції: 
«15. Право укладання договорів оренди нерухомого майна (будівель, 

споруд, нежитлових приміщень) надати бюджетним організаціям, установам, 
закладам (охорони здоров’я, освіти, культури), комунальним підприємствам 
(крім житлово-експлуатаційних контор (надалі - ЖЕКів), житлово-
експлуатаційних організацій (надалі - ЖЕО), за якими це майно закріплене на 
праві господарського відання чи оперативного управління, за погодженням з 
управлінням власності та приватизації комунального майна  Кіровоградської 
міської ради.  

Кошти від оренди нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових 
приміщень) використовувати відповідно до затверджених кошторисів доходів 
та видатків».  

2. Внести зміни до Положення про порядок надання в оренду цілісних 
майнових комплексів та індивідуально визначеного майна, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда:  

підпункт 1.3.3. пункту 1.3. розділу 1 викласти в такій редакції: 
«1.3.3 бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров’я, освіти, 

культури), комунальні підприємства (крім житлово-експлуатаційних контор 
(надалі - ЖЕКів), житлово-експлуатаційних організацій (надалі - ЖЕО) щодо 
нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), яке закріплене за 
ними на праві господарського відання чи оперативного управління, за 
погодженням з  Уповноваженим органом.  Кошти від оренди такого майна 
використовувати відповідно до затверджених кошторисів доходів та видатків»; 

друге речення пункту 3.2. розділу 3 викласти в такій редакції: 
«Оприлюднення оголошень про надання в оренду нерухомого майна 

(будівель, споруд, нежитлових приміщень) бюджетними організаціями, 
установами, закладами (охорони здоров’я, освіти, культури), комунальними 
підприємствами (крім ЖЕКів, ЖЕО) покладається на орендодавців». 
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3. Внести зміни до Положення про проведення конкурсів на право оренди 

цілісних майнових комплексів та індивідуально визначеного майна, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда: 

підпункт 1.4.3. пункт 1.4. розділу 1 викласти в такій редакції: 
«1.4.3. бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров’я, освіти, 

культури), комунальні підприємства (крім житлово-експлуатаційних контор 
(надалі - ЖЕКів), житлово-експлуатаційних організацій (надалі - ЖЕО) щодо 
нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), яке закріплене за 
ними на праві господарського відання чи оперативного управління, за 
погодженням з Уповноваженим органом»;   

друге речення пункту 2.1. розділу 2 викласти в такій редакції: 
«Оприлюднення оголошень про надання в оренду нерухомого майна 

(будівель, споруд, нежитлових приміщень) бюджетними організаціями, 
установами, закладами (охорони здоров’я, освіти, культури), комунальними 
підприємствами (крім ЖЕКів, ЖЕО) покладається на орендодавців». 

4. Внести зміни до Положення про фонд оренди майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда: 

абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції: 
«90% коштів, що надходять від оренди нерухомого майна (будівель, 

споруд, нежитлових приміщень), яке  перебуває на балансі Уповноваженого 
органу, житлово-експлуатаційних контор (надалі - ЖЕКів), житлово-
експлуатаційних організацій (надалі - ЖЕО), направляються до міського 
бюджету». 

 
 

Начальник управління власності  
та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради                                                              О. Мороз 
 


