
 

 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 грудня 2014 року       №      7 
     Миколаїв 

 

 

 

Про продовження строку дії Програми 

проведення приватизації майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Миколаївської області на 2012-2014 роки  

                  ХХVІІ сесія 

                   шостого скликання  

 

 

З метою подальшого реформування відносин власності в Миколаївській 

області, реалізації завдань щодо обсягів приватизації, визначених рішеннями 

обласної ради, а також для фінансового забезпечення процесу приватизації 

майна спільної власності територіальних громад області, на підставі статей 43, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням 

обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної 

власності територіальних громад Миколаївської області» (зі змінами, 

внесеними рішеннями обласної ради від 24 червня 2011 року № 11, від                        

26 червня 2012 року № 33) обласна рада    
 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Продовжити строк дії Програми проведення приватизації майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області на 2012–2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від                    

23 березня 2012 року № 12, на період до затвердження чергової Програми 

проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 
 

2. Внести зміни та доповнення до вищезазначеної Програми (додаються). 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань регулювання комунальної власності, приватизації та 

капітального будівництва. 

 

 

Заступник голови обласної ради                                                          О.М.Смирнов 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

25 грудня 2014 року № 7 

 

 

 

Зміни та доповнення, 

що вносяться до Програми проведення приватизації майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області на 2012 – 2014 роки 

 

 

1. Доповнити розділ 1 «Загальні положення» після пункту 7 новим 

пунктом 8 такого змісту: 

«8. Програма діє до затвердження чергової Програми проведення 

приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області». 

2. Абзац другий пункту 2 розділу 6 «Фінансові результати виконання 

Програми» викласти у такій редакції: 

«Програма щорічно фінансується із загального фонду обласного бюджету 

в обсягах, визначених обласною радою.  

Напрями використання коштів, передбачених для здійснення заходів, 

пов’язаних із проведенням приватизації майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, визначаються 

Законом України «Про приватизацію державного майна» та повноваженнями, 

делегованими обласною радою відповідному органу». 
 

 

 

 

 

 

 


