
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дев’ята позачергова сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від                        2021р. 

м. Кременчук 

 

Про передачу рухомого майна зі 

спільної власності територіальних 

громад сіл Кременчуцького району 

в комунальну власність 

Кам’янопотоківської сільської 

ради 

 

Керуючись ст.89 Бюджетного кодексу України, п.32 ст. 43, пп. 4, 5 ст. 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Порядком 

проходження документів при прийнятті майна до спільної власності 

територіальних громад району та передачі такого майна до інших форм 

власності, затвердженого рішенням 3 сесії Кременчуцької районної ради 6 

скликання від 30.12.2010р., відповідно до ст.ст. 3, 8 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи 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», беручи до уваги рекомендації 

постійних комісій Кременчуцької районної ради з питань будівництва, 

управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, благоустрою, 

приватизації та з питань транспорту і зв’язку, підприємництва, промисловості, 

районна рада вирішила: 

1.Передати зі спільної власності територіальних громад сіл 

Кременчуцького району Полтавської області в комунальну власність 

Кам’янопотоківської територіальної громади в особі Кам’янопотоківської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області рухоме майно – 

автомобіль ВАЗ 21070, д/з ВІ 0309 АЕ; 2005 року випуску, VIN 

Y6L2107005L021456 (згідно додатка 1), що знаходиться на балансі 

Кременчуцької районної ради Полтавської області. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD#w1_8


2. Кременчуцькій районній раді Полтавської області провести передачу 

майна, зазначеного в пункті 1 даного рішення, яке перебуває на балансі районної 

ради, у власність Кам’янопотоківської територіальної громади в особі 

Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області 

із забезпеченням документального оформлення згідно з чинним законодавством. 

3. Кременчуцькій районній раді делегувати своїх представників до складу 

комісії з приймання-передачі майна. 

4. Контроль за виконанням цього 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: 

 

Секретар 

Кам’янопотоківської сільської ради                     Жанна БУТЕНКО  

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Сільський голова  

Кам’янопотоківської сільської ради                    Анна САМОЙЛЮК  

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Іван ІПАТЕНКО 

 

Керуючий справами виконавчого апарату  

Кременчуцької районної ради   Володимир САВЧЕНКО 

 

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 транспорту і зв’язку,  

підприємництва, промисловості   Олег КАГАЛ 
 


