
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ШОСТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

      від 26 серпня 2016 року                                                                    № 133
м. Кропивницький

Про передачу майна 
 

Керуючись статтями 43, 60 і пунктом 10 Прикінцевих та перехідних
положень  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
відповідно  до  вимог  Закону  України  “Про  передачу  об'єктів  права
державної  та  комунальної  власності”,  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об'єктів права
державної  та  комунальної  власності”,  рішення  обласної  ради  від
29 вересня 2006 року № 61 “Про управління майном спільної власності
територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області”  (зі  змінами  та
доповненнями),  враховуючи  рішення  Онуфріївської  селищної  ради  від
05  квітня  2016  року  №  114  “Про  надання  згоди  на  прийняття  до
комунальної  власності  територіальної  громади  Онуфріївської  селищної
пам’ятки садово-паркового мистецтва “Онуфріївський парк”,
 

обласна  рада
ВИРІШИЛА:

 
1. Дати згоду на безоплатну передачу:

 пам’ятки  садово-паркового  мистецтва  “Онуфріївський  парк”,
розташованого  за  адресою:  смт.  Онуфріївка,  вул.  Графа  Толстого,  та
технічних  засобів  для  утримання  даного  парку,  що  перебувають  на
балансі  комунального  підприємства  “Регіональний  центр  розвитку
послуг”  зі  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст
області  до комунальної власності  територіальної  громади Онуфріївської
селищної ради;

“Лінії зв'язку у металевій оболонці в каналізації до ДВС” із спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області  з  балансу
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обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”
у державну власність на баланс ПАТ “Укртелеком”;

водопровідної  мережі,  розташованої  у  с.  Підгайці  по вул. Тарана,
вул.  Східна,  вул.  Степова,  вул.  Московська,  вул.  Вишнева  та  пров.
Тарана,  з  комунальної  власності  Великосеверинівської  сільської  ради
Кіровоградського  району  до  спільної  власності  територіальних  громад
сіл, селищ і міст області на баланс для поповнення статутного капіталу
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”;

каналізаційної насосної станції, розташованої у м. Кропивницькому
по  вул. Покровській,  50,  з  балансу  (власності)  ДП  “Кіровоградське
спеціалізоване  управління  №  411”  ПАТ  “Дніпроелектромонтаж”  до
спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області  на
баланс для поповнення статутного капіталу ОКВП “Дніпро-Кіровоград”;

каналізаційних  насосних  станцій,  розташованих  у
м.  Кропивницькому  по  вул. Лесі Українки,  65-н  та
пров.  Експериментальному, 2-б,  з  комунальної  власності  територіальної
громади м. Кропивницького до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ і міст області на баланс для поповнення статутного капіталу
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”;

автомобіля  ВАЗ 21-07,  державний  номер  ВА 9960  АК,  2008  року
випуску  із  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст
області  з  балансу  Шостаківської  загальноосвітньої  спеціальної  школи-
інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградського району Кіровоградської області
до  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селища
Новгородківського  району  на  баланс  Новгородківського  районного
центру первинної медико-санітарної допомоги Новгородківської районної
ради”. 

2. Передачу здійснити відповідно до вимог чинного законодавства
України.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію обласної ради з питань власності.

 

Голова обласної ради О.Чорноіваненко
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