
               
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДРУГА  СЕСІЯ
П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

       від 23 червня 2006 року                                                             № 25

м. Кіровоград

Про управління майном спільної  
власності територіальних громад 
сіл, селищ і міст області

Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, частин 19, 20 
статті 43,  частини 4  статті  60  та  пункту 10  Прикінцевих  та перехідних 
положень  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  з 
метою підвищення ефективності використання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст області

обласна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Утворити  у  складі  виконавчого  апарату  обласної  ради 
управління з питань власності у складі 7 працівників, у тому числі: відділ 
управління  майном  –  3 працівника,  відділ  по  роботі  з  комунальними 
підприємствами – 3 працівника.

2. Доручити постійній комісії обласної ради з питань власності та 
приватизації спільно з обласною державною адміністрацією на наступну 
сесію обласної ради:

внести  пропозиції  стосовно  розмежування  повноважень  щодо 
вирішення питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ і 
міст  області  та  стосовно  затвердження  Порядку  управління  об'єктами 
спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області  та 
інших нормативних актів обласної ради щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;
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внести  пропозиції  щодо  прийняття  рішення  щодо  оперативного 
управління  об'єктами  спільної  власності  територіальних  громад,  сіл, 
селищ і міст області;

внести  проект  змін  до  рішення  обласної  ради  від  19 квітня 
2005 року  № 412  “Про  затвердження  Переліку  підприємств,  установ  і 
організацій  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ і  міст 
області”.

3. Вважати таким,  що втратило  чинність  рішення  обласної  ради 
від  29 липня  1998  року  №  21  “Про  делегування  обласній  державній 
адміністрації  повноважень  на  право  управління  майном  спільної 
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ і  міст  області”  із  змінами, 
внесеними відповідно до рішення обласної ради від 11 січня 2005 року 
№ 380 з 1 жовтня 2006 року.

4. Встановити  тимчасово  (до  затвердження  обласною  радою 
нормативних  актів  щодо  управлінням  майном  спільної  власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст області) мораторій на прийняття 
рішень і  проведення приватизації,  відчуження,  передачі  майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст області.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань власності та приватизації.

Голова обласної ради М.Сухомлин
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