
Проєкт вноситься 

селищним головою 

 

____________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

від _ ____________ 2022 року                                                                        № __ 

смт Олександрівка 

 

 

Про прийняття з державної  у комунальну 
власність Олександрівської селищної 
територіальної громади Кропивницького 
району Кіровоградської області об’єкту 
«Гуртожиток» в с.Бірки 
 

Відповідно до статей 26, 42, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», протоколу засідання штабу 

Олександрівської селищної ради з питань розміщення та розв’язання соціально-

побутових проблем громадян, які прибувають на територію селищної ради            

від 06 квітня 2022 року №2, листа ДП ПрАТ «НАК «Надра України» 

«Центрукргеологія» від 07 квітня 2022 року №41/01 та листа Державної служби 

геології та надр України від 12 травня 2022 року №2508/04-2/2-22  

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти з державної власності у комунальну власність 

Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 

Кіровоградської області, в особі Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, на безоплатній основі, об’єкт 

«Гуртожиток» - інв. номер 1010281, який знаходиться за адресою:                            

вул. Шевченка, 84, с.Бірки, Кропивницького району Кіровоградської області та 

перебуває на балансі дочірнього підприємства ПрАТ «НАК «Надра України» 

«Центрукргеологія», без зміни цільового призначення. 

2. Передати об’єкт «Гуртожиток», який знаходиться за адресою:                         

вул. Шевченка, 84, с.Бірки, Кропивницького району Кіровоградської області на 

баланс відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, для розміщення внутрішньо переміщених осіб. 

3. Визначити наступних посадових осіб Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (приймаючої сторони) для 

включення до складу комісії з приймання-передачі об’єкту «Гуртожиток», який 

знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 84, с. Бірки, Кропивницького району 

Кіровоградської області з державної до комунальної власності 

Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 



2 

 

Кіровоградської області, в особі Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області: 

Безпечний Олександр Іванович – голова Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області; 

Руденко Олександр Олександрович – в.о. начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

Красніченко Ірина Миколаївна – головний бухгалтер відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Олександрівської селищної ради з питань соціально-економічного розвитку 

території, благоустрою та житлово-комунального господарства. 
 

 

 
 
 
 
Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 


