
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята позачергова сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від «  »          2021р. 

    м. Кременчук 

 

Про розірвання договору 

оперативного управління 

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами 

Кременчуцької районної ради, для врегулювання правових, економічних та 

організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває 

в комунальній власності, керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве 

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

рекомендації постійної комісії Кременчуцької районної ради з питань 

будівництва, управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, 

благоустрою, приватизації, 

районна рада вирішила: 

1. Розірвати договір №1 про передачу нежилого приміщення, що належить 

до спільної власності територіальних громад Кременчуцького району в 

оперативне управління від 24.04.2007 року та договір №2 про передачу в 

оперативне управління нежилих приміщень, що належать до спільної власності 

територіальних громад Кременчуцького району від 01.10.2009 року укладені 

Кременчуцькою районною радою з Управлінням соціального захисту населення 

Кременчуцької районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 03195292).  

2. На виконання пункту 1 рішення ради, надати голові Кременчуцької 

районної ради Колотієвському Дмитру Олександровичу право підписання угоди 

про розірвання договорів оперативного управління. 

3. Організацію виконання рішення в частині підготовки угод про 

розірвання договорів оперативного управління покласти на юридичний відділ 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради (Віктора КОЗЛОВСЬКОГО). 

4. Організацію виконання рішення в частині оприбуткування будівель на 

баланс районної ради покласти на фінансовий відділ виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради (Оксану ТКАЧ). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Кременчуцької районної ради з питань будівництва, управління та 

розпорядження об’єктами комунальної власності, благоустрою, приватизації. 

 

Голова  

районної ради            Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради    Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Іван ІПАТЕНКО 

 

 

Начальник фінансового відділу 

виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради    Оксана ТКАЧ 

 

 

Голова постійної комісії 

Кременчуцької районної ради 

з питань будівництва, управління  

та розпорядження об’єктами  

комунальної власності,  

благоустрою, приватизації    Віталій ЗАНІЗДРА 
 


