КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
09.10.2020

м. Кролевець

Про безоплатну передачу юридичних
осіб публічного права та їх майна
із спільної власності територіальних громад
сіл та міста Кролевецького району до власності
територіальної громади в особі Кролевецької
міської ради (об'єднаної територіальної громади)

Розглянувши рішення Кролевецької міської ради від 04.09.2020 «Про
надання згоди на прийняття майна до комунальної власності», відповідно до
пункту 39 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного
кодексу України, статей 10, 16, 43, 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статті 8, пункту 7 розділу IV "Прикінцеві
положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних
громад", статей 2-3, 5 Закону України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності", районна рада
вирішила:
1. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад
сіл та міста Кролевецького району в особі Кролевецької районної ради до
власності територіальної громади в особі Кролевецької міської ради
(об'єднаної територіальної громади):
1.1. Комунальні підприємства, установи і організації як юридичні
особи публічного права згідно з додатком 1;
1.2. Нерухоме майно комунальних підприємств, установ і організацій,
що передаються, згідно з додатком 2, та інше окреме індивідуально
визначене майно, що перебуває на їх балансах;
1.3. Все інше нерухоме і рухоме майно, що належить територіальній
громаді сіл та міста Кролевецького району в особі Кролевецької районної
ради, в тому числі на яке не зареєстроване право власності;

1.4. Комплекс будівель, розташований за адресою площа Миру, буд.1,
місто Кролевець, Сумська область, в тому числі: адміністративна будівля А-2
площею 764,4 кв.м.; будівля гаража Б-1 площею 92,4 кв.м.; будівля гаража з
прибудовою В-1 площею 76,9 кв.м.; вбиральня У; огорожа N, за умови
надання права користування цими будівлями Кролевецькій районній раді та
Кролевецькій районній державній адміністрації до припинення їх діяльності
як юридичних осіб.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціальноекономічного розвитку та управління комунальною власністю (Малахов
С.М.).
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