
 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

_________________сесія __________ скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від ___________                                                м.Кам’янське                                   № _____________                             

м.  

Про надання згоди на безоплатну  

передачу майна з комунальної  

власності Кам’янської міської  

територіальної громади  

Розглянувши листи Криничанської селищної ради (вхід. від 20.09.2021 

№7-22/2005), Божедарівської селищної ради (вхід. від 22.09.2021 №5-22/1628) 

та Комунального закладу Кам’янської міської ради «Кіноконцертний зал 

«МИР» (вхід. від 19.11.2021 №9/492), керуючись ч.1 ст.59, ч.5 ст.60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатну передачу з комунальної власності 

Кам’янської міської територіальної громади у комунальну власність 

Криничанської селищної ради та Божедарівської селищної ради майно, яке 

обліковується на балансі Комунального закладу Кам’янської міської ради 

«Кіноконцертний зал «МИР» (додаток).  

2. Доручити керівникам департаменту з гуманітарних питань Кам’янської 

міської ради та Комунального закладу Кам’янської міської ради 

«Кіноконцертний зал «МИР» забезпечити підготовку документів та здійснити, 

передбачені чинним законодавством заходи, щодо виконання п.1. цього 

рішення. 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент              

з гуманітарних питань Кам’янської міської ради та департамент комунальної 

власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно 

Кам’янської міської ради, координацію – на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А.                

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Щербатова Д.О., контроль – на постійну комісію міської ради                               

з гуманітарних питань та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова              Андрій БІЛОУСОВ 

 

 

Проєкт  



 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, яке обліковується на балансі Комунального закладу Кам’янської 

міської ради «Кіноконцертний зал «МИР», та безоплатно передається                        

з комунальної власності Кам’янської міської територіальної громади  

 

№ 

з/п 

Найменування майна Кількість, 

шт. 
Найменування селищної ради, якій 

передається майно 

1. Крісло глядацьке  220  

Криничанська селищна рада 

2. Секції вікон 

металопластикових 

демонтованих 

24  

3. Крісло глядацьке  130 
 

Божедарівська селищна рада 
4. Завіса сценічна 2 

 

 

 

Секретар міської ради           Наталія КТІТАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення міської ради                   

від _________ №________  



 


