
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про передачу прав засновника                                                    Двадцять п'ята                                                       

редакції газети "Рідне Прибужжя"                                              позачергова сесія  

                                                                                                        сьомого скликання    

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 20 Закону України "Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні", на підставі Закону України "Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації", враховуючи рішення 

обласної ради від 11 березня 2016 року № 23 "Про реформування комунального 

друкованого засобу масової інформації – газети "Рідне Прибужжя", керуючись 

статтею 12.1. Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 

затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами 

та доповненнями), обласна рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Передати права та обов'язки Миколаївської обласної ради як 

засновника редакції газети "Рідне Прибужжя" правонаступнику – приватному 

підприємству "Редакція газети Рідне Прибужжя" (код – ЄДРПОУ 20877099). 

 

2. Доручити голові обласної ради Москаленко В.В. відповідно до чинного 

законодавства України укласти угоду щодо передачі прав та обов'язків 

засновника редакції газети "Рідне Прибужжя" з правонаступником – приватним 

підприємством "Редакція газети Рідне Прибужжя" та надати їй право підписати 

таку угоду. 

 

3. Внести до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

такі зміни: 

1) статтю 1.10. виключити; 
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2) у третьому реченні статті 3.1.5. слова "у газеті "Рідне Прибужжя" 

замінити словами "в інших засобами масової інформації згідно з вимогами 

чинного законодавства України".   

 

4. Припинити редакції газети "Рідне Прибужжя" право оперативного 

управління нерухомим майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, 

вул. Нікольська, 44 та за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 46.   

Облдержадміністрації вжити заходів щодо ефективного управління та 

збереження вищезазначеного нерухомого майна відповідно до делегованих 

повноважень та вимог чинного законодавства України. 

 

5. Доручити Миколаївській обласній державній адміністрації вжити 

заходів щодо внесення зазначених вище змін до Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно у порядку, встановленому чинним законодавством 

України. 

  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 

регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та 

засобами масової інформації. 

  

  

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                  В. МОСКАЛЕНКО 

 


