
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
(ХХV сесія VІ скликання)

22.08.2012 м. Кривий Ріг № 1313

⌐                                                         ¬
Про надання згоди на безопла-
тне прийняття окремо визна-
ченого майна від державного
підприємства «Льодові арени»
до комунальної власності те-
риторіальної громади міста
Кривого Рогу

З метою створення сприятливих умов для фізичного виховання дітей і
організації їх дозвілля; розглянувши звернення державного підприємства
“Льодові арени” про безоплатну передачу спортивної споруди зі штучним
льодом у парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького до комунальної
власності територіальної громади міста Кривого Рогу; ураховуючи  погодження
управління освіти і науки, комітету з фізичної культури і спорту виконкому
міської ради та виконкому Дзержинської районної у місті ради щодо взяття його
на балансовий облік відділу освіти виконкому Дзержинської районної у місті
ради; керуючись Законами України “Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада
вирішила:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття спортивної споруди зі штучним
льодом у парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького від державного
підприємства  “Льодові арени” до комунальної власності територіальної
громади міста Кривого Рогу в порядку, визначеному чинним законодавством
України.

2. Державному підприємству  “Льодові арени” (Халаджі М.О.):
2.1 передати на балансовий облік відділу освіти виконкому Дзержинської

районної у місті ради на взаємопогоджених умовах спортивну споруду зі
штучним льодом з відповідною проектно-технічною та бухгалтерською
документацією;

2.2 спільно з управлінням комунальної власності міста виконкому міської
ради (Федоренко Л.В.) здійснити документальне оформлення її передачі із
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державної  до комунальної власності територіальної громади  міста Кривого
Рогу шляхом складання відповідного акту приймання-передачі.

3. Відділу освіти виконкому Дзержинської районної у місті ради (Гуро-
ва В.К.):

3.1 облікувати спортивну споруду зі штучним льодом на власному балан-
сі;

3.2 забезпечити подальше належне її утримання;
3.3 копії відповідних документів надати до управління комунальної

власності міста виконкому міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста,
міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на заступ-
ників міського голови Гальченка А.В., Бєрлін В.Н.

Міський голова                                                                         Ю.Вілкул


