
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________СЕСІЇ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 

Про затвердження актів прийому – передачі 
майна з комунальної власності Приютівської 
селищної  ради до комунальної власності 
Олександрійської міської ради  

 

 

Відповідно до ст.ст. 26, 52, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 
власності», на виконання рішення міської ради № 22 від 24 грудня 2020 року «Про 
прийняття майна з комунальної власності Приютівської селищної ради до комунальної 
власності Олександрійської міської ради», враховуючи рішення виконавчого комітету               
№ ___ від ___ січня 2021 року «Про затвердження актів прийому – передачі майна з 
комунальної власності Приютівської селищної ради до комунальної власності 
Олександрійської міської ради», рішення Приютівської селищної ради № 56 від 11 грудня 
2020 року «Про передачу у майна з комунальної власності Приютівської селищної ради до 
комунальної власності Олександрійської міської ради»,  

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити акти прийому – передачі рухомого, нерухомого та іншого майна 

(основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, запасів), яке 
використовується закладами освіти для забезпечення своєї діяльності на територіях сіл 
Головківка, Іванівка, Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід, 
з комунальної власності Приютівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області у комунальну власність Олександрійської міської ради: 

- Ізмайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Приютівської 
селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області (додаток 1); 

- Ізмайлівського закладу дошкільної освіти  «Колосок» Приютівської селищної ради 
Олександрійського району Кіровоградської області (додаток 2); 

- Головківського закаладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу 
дошкільної освіти Приютівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області (додаток 3). 

2. Затвердити акти прийому – передачі нерухомого та іншого майна (основних 
засобів, інших необоротних матеріальних активів, запасів), яке використовується 
закладами культури для забезпечення своєї діяльності на територіях сіл Головківка, 
Іванівка, Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід, з 
комунальної власності Приютівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області у комунальну власність Олександрійської міської ради: 



- Піщанобрідської бібліотеки – філії Олександрійської централізованої бібліотечної 
системи (додаток 4); 

- Ізмайлівської бібліотеки – філії Олександрійської централізованої бібліотечної 
системи (додаток 5); 

- Головківської бібліотеки – філії Олександрійської централізованої бібліотечної 
системи (додаток 6); 

- Піщанобрідського сільського будинку культури комунальної установи 
«Олександрійський міський Палац культури» (додаток 7);  

- Ізмайлівського сільського будинку культури комунальної установи «Олександрійський 
міський Палац культури»  (додаток 8); 

- Головківського сільського будинку культури комунальної установи 
«Олександрійський міський Палац культури»  (додаток 9); 

- Пустельниківського сільського клубу комунальної установи «Олександрійський 
міський Палац культури» (додаток 10).  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти і науки, культури і туризму, відродження духовності, сім`ї, молоді та 
спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Чемерис І. А.  
 
 
 
Міський голова                                                                      Сергій КУЗЬМЕНКО  
 


