


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання
          «Про надання згоди на передачу з державної власності до комунальної власності Знам’янської міської ради нежитлові будівлі»

       1.  Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: в зв’язку із виконанням вимог Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»
 2. Потреба і мета прийняття рішення: виконання вимог закону на підставі звернення Головного управління статистики у Кіровоградській області з метою подальшого використання даного приміщення  розташованого за адресою: м. Знам’янска, вул. Героїв Крут,6, для задоволення потреб жителів міста
       3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: можливість використання даного службового приміщення для потреб територіальної громади міста. 
 4. Механізм виконання рішення: виконання рішення міської ради відділами міськвиконкому та комунальним підприємством «Знам’янський комбінат комунальних послуг.

 5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради): 
 6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця оприлюднення: на сайті Знам’янської міської ради «____»__________2016 року.
7.  Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:_________________
____________________________________________________________________
8.  Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: ___________


Секретар міської ради                                                Н.М.Клименко

















							ПРОЕКТ                                                                                 
                                                                              
                                     
   _______________  сесія Знам`янської міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н НЯ

від    жовтня   2016  року 					№ 
м. Знам`янка
                          
Про надання згоди на передачу з державної
власності до комунальної власності
Знам’янської міської ради 
нежитлової будівлі



		Керуючись ст. ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», взявши до уваги звернення Головного управління статистики у Кіровоградській області щодо прийняття до комунальної власності, в якому раніше знаходився відділ статистики у Знам’янському районі Головного управління статистики у Кіровоградській області, та з метою забезпечення оформлення процесу передачі нежитлової будівлі, у відповідності до вимог чинного законодавства, Знам’янська міська рада 

						   ВИРІШИЛА:

	Надати згоду на передачу нежитлової будівлі (згідно з технічним паспортом літ . «А», виготовленим Знам’янським бюро технічної інвентаризації (Свідоцтво про право власності від 30.11.2005 року, серія ЯЯЯ №205919), яка розташована за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Героїв Крут  (Луначарського),6 та  розміщена на земельній ділянці площею 0,0509 га, кадастровий номер – 3510600000: 50:080:0008 з державної власності у комунальну власність Знам’янської міської ради.

У разі передачі нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського),6 з державної у комунальну власність Знам’янської міської ради використовувати зазначену будівлю виключно за цільовим призначенням, а саме для розміщення в ній  службових приміщень. 
	Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово – комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища  (гол. Тесленко А.В.)  



			   

                       Міський      голова 					С. Філіпенко




