
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

П’ЯТА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я        
 

від  17 вересня  2021 року           № 68 

     смт. Голованівськ 
 

Про безоплатну передачу нерухомого майна 

із спільної власності територіальних громад сіл 

та селища Новоархангельського району до 

комунальної власності Новоархангельської  

селищної ради 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60, пункту 10 

Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, 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», Порядку управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського 

району, затвердженого рішенням Голованівської районної ради від 12 травня 

2010 року № 326 (зі змінами та доповненнями), на підставі рішення 

Голованівської районної ради від 18 грудня 2020 року № 13 «Про початок 

реорганізації Благовіщенської, Вільшанської, Гайворонської, 

Новоархангельської районних рад Кіровоградської області шляхом 

приєднання до Голованівської районної ради Кіровоградської області» та 

листа Новоархангельської селищної ради від 15 квітня 2021 року № 658 

«Щодо передавання будівлі» , 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл 

та селища Новоархангельського району до комунальної власності 

Новоархангельської селищної ради нерухоме майно, а саме  будівлю, що 

знаходиться за адресою: смт. Новоархангельськ, вул. Центральна, 27. 



2. Створити комісію з приймання-передачі нерухомого майна, у складі: 

 

Голова комісії 

 

Грабова - заступник голови Голованівської районної 

Надія Віталіївна ради 

 

Члени комісії: 

 

Бурдига     - заступник Новоархангельського селищного  

Микола Дмитрович   голови 

 

Бєлей    – юрист-консультант Новоархангельської  

Ганна Павлівна              селищної ради 

 

Ковтун    - начальник відділу з питань юридичного  

Алла Борисівна   забезпечення виконавчого апарату  

     Голованівської районної ради 

 

Очеретіна    - начальник фінансово-господарського відділу 

Людмила Дмитрівна виконавчого апарату Голованівської районної 

ради, головний бухгалтер 

 

3. Здійснити приймання – передачу майна у відповідності до вимог 

чинного законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради             Руслан ЦОБЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


