
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята позачергова сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

від «    »                            2021р. 

         м. Кременчук 

 

Про безоплатну передачу 

нерухомого майна 

(адміністративний будинок 

районної ради) в комунальну 

власність Кам’янопотоківської 

сільської ради 

 

Керуючись п. 20 ст. 43, ст. 60, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Законом 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 

3 березня 1998 року № 147/98-ВР, відповідно до ст.ст. 3, 8 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи рішення 53 сесії 7 

скликання Білецьківської сільської ради «Про затвердження звернення 

Білецьківської сільської ради до Кременчуцької районної ради Полтавської 

області з пропозицією про надання згоди на передачу із спільної власності 

територіальних громад Кременчуцького району Полтавської області у власність 

Білецьківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (після 

реорганізації - Кам’янопотоківської сільської ради (ОТГ) Кременчуцького 

району Полтавської області) всього майна, майнових комплексів, окремого 

визначеного індивідуального майна, будівель та споруд, в тому числі і 

транспортних засобів, та земельних ділянок, майнових прав, тощо в особі 

Кременчуцької районної ради, прав та повноважень засновника комунальних 

підприємств, установ і організацій» від 23.11.2020 року, рішення одинадцятої 

сесії восьмого скликання Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького 

району Полтавської області від 04.06.2021 року «Про врахування та забезпечення 

інтересів мешканців Кам’янопотоківської територіальної громади, щодо об’єктів 

спільної власності, що перебувають в управлінні Кременчуцької районної ради» 

та рекомендації постійних комісій Кременчуцької районної ради з питань 

будівництва, управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, 

благоустрою, приватизації та з питань самоврядування, адміністративно-

територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, 

правопорядку та боротьби з корупцією 

 

районна рада вирішила: 



 

 

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища Кременчуцького району Полтавської області у комунальну власність 
Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області 

нерухоме майно, а саме - адміністративний будинок районної ради загальною 

площею 2807,58 кв.м, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця 

Соборна, будинок 14/23, свідоцтво про право власності, ЯЯЯ №245494, 

30.01.2006, інвентарний номер № 101318, первинна вартість 709 626,00 грн., сума 

амортизації 568 562,00 грн., що знаходиться на балансі Кременчуцької районної 

ради Полтавської області. 

2. Кам’янопотоківській сільській раді Кременчуцького району 

Полтавської області делегувати своїх представників до складу комісії з 

приймання-передачі майна. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

Кременчуцької районної ради з питань будівництва, управління та 

розпорядження об’єктами комунальної власності, благоустрою, приватизації та 

з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, 

депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з 

корупцією. 

 

 

Голова районної ради     Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради                              Володимир САВЧЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Сільський голова  

Кам’янопотоківської сільської ради  Анна САМОЙЛЮК  

 

Секретар 

Кам’янопотоківської сільської ради  Жанна БУТЕНКО  

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Іван ІПАТЕНКО 

 

Начальник юридичного відділу  

Кременчуцької районної ради   Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

Начальник фінансового відділу  

Кременчуцької районної ради   Оксана ТКАЧ 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради                              Світлана ГРИНЬ 

 

Голова постійної комісії  

Кременчуцької районної ради 

з питань будівництва, управління та  

розпорядження об’єктами комунальної  

власності, благоустрою, приватизації  Віталій ЗАНІЗДРА 

 

Голова постійної комісії  

Кременчуцької районної ради  

з питань самоврядування, адміністративно- 

територіального устрою, депутатської  

діяльності та етики, законності,  

правопорядку та боротьби з корупцією  Сергій ЧИНЧИК 


