
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДРУГА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

       від 9 грудня 2010 року                                                                № 25

м. Кіровоград

Про внесення змін до рішень обласної ради від  
14 травня 2009 року № 680, від 20 листопада  
2009 року № 794 та від 27 жовтня 2010 року  
№ 982

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті  43,  частини 6 статті  60 
Закону України "'Про місцеве самоврядування в Україні",  статей 69,  71 
Бюджетного кодексу України,

обласна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до окремих рішень Кіровоградської обласної ради 
стосовно відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ і міст області, а саме :

третє  речення  пункту  1  рішення  обласної  ради  від  14  травня 
2009  року  №  680  "Про  відчуження  окремих  майнових  комплексів 
структурних  підрозділів  КП  "Кіровоградоблпаливо",  пункт  3  рішення 
обласної ради від 20 листопада 2009 року № 794 "Про відчуження майна 
спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ і  міст  області"  та 
третє речення пункту 1 рішення обласної ради від 27 жовтня 2010 року 
№ 982 "Про відчуження комплексу будівель виробничої бази обласного 
комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград" викласти у 
редакції: "Доходи, одержані внаслідок продажу даного нерухомого майна, 
зарахувати до бюджету розвитку обласного бюджету".

2. Рекомендувати Кіровоградській обласній державній адміністрації 
при  формуванні  обласного  бюджету  на  2011  рік  передбачити  у 
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необхідному обсязі видатки обласного бюджету:
на  проведення  ремонтно-будівельних  робіт  на  об'єктах  спільної 

власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області,  що 
перебувають  на  балансі  Регіональної  служби  охорони  і  реставрації 
пам'яток містобудування та архітектури;

для  надання  фінансової  допомоги  ОКВП  "Дніпро-Кіровоград",  у 
тому  числі  на  погашення  кредиту,  отриманого  підприємством  для 
погашення  заборгованості  із  виплати  заробітної  плати  працівникам 
даного підприємства.

3.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти  на  постійну 
комісію  обласної  ради  з  питань  бюджету,  фінансової  діяльності  та 
соціально-економічного  розвитку  та  постійну  комісію  обласної  ради  з 
питань власності, ефективного використання майна та приватизації.

Голова обласної ради М.Ковальчук


	Р І Ш Е Н Н Я

