
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

  

(десята позачергова сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

від «    »                            2022р. 

         м. Кременчук 

 

Про безоплатну передачу 

нерухомого майна (нежитлові 

приміщення) 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 звернення 

Кам’янопотоківської сільська рада Кременчуцького району Полтавської області 

від 28 січня 2022 року №100/02-22, з метою продовження надання якісного 

медичного обслуговування жителям Кременчуцького району, 

 

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 (нежитлові будівлі: Адміністративна будівля А, а, аг,аг1,аг2 -  

площею 140,7 м2; Сарай, Б – площею 61,4 м2; Вбиральня, В; Огорожа, №1; 

Бруківка, І; загальною площею: 202,1 м2; за адресою Полтавська обл., м. 

Кременчук, проспект Полтавський, будинок 16; свідоцтво про право власності 

ЯЯЯ №289444 від 21.09.2005 року видане Кременчуцькою міською радою 

Полтавської області, реєстраційний номер майна 12135059; інвентарний номер 

№ 101319; балансова вартість 25 708,00 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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Сільський голова  

Кам’янопотоківської сільської ради 

Кременчуцького району  

Полтавської області     Анна САМОЙЛЮК  

 

Секретар 

Кам’янопотоківської сільської ради    

Кременчуцького району  

Полтавської області      Жанна БУТЕНКО 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Іван ІПАТЕНКО 

 

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 


