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Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну 
власність територіальної громади міста 
Вознесенськ та внесення змін до рішення 
обласної ради від 21 грудня 2012 року № 31 

Сьома сесія восьмого 
скликання 

 

Відповідно до пункту 32 частини першої статті 43, частини четвертої та 
п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 1, 2, 3, 5 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», враховуючи рішення Вознесенської міської ради від 20 
серпня 2021 року № 16 «Про надання згоди на передачу із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність Територіальної громади міста Вознесенськ нерухомого майна», 
враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, 
житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури 
від 12 серпня 2021 року № 7, з метою ефективного використання майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області обласна рада 

  
ВИРІШИЛА: 
  
1. Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади міста Вознесенськ нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке розташоване 
за адресою: м. Вознесенськ, вул. Пушкінська, 56 за умови його використання 
для потреб громади та не відчуження у приватну власність. 

 
2. Облдержадміністрації в установленому законом порядку вжити заходів 

щодо передачі нерухомого майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальної громади міста Вознесенськ. 

  
3. Внести зміни до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 31 

«Про надання згоди на безоплатну передачу зі спільної власності 



2 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області майна державної 
санітарно-епідеміологічної служби області та внесення змін до рішення 
обласної ради від 25 березня 2011 року № 22», виключивши з пункту 1.1. слова 
«Миколаївська область, Вознесенський район, м. Вознесенськ, 
вул. Пушкінська, 56». 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального 
будівництва та архітектури. 

 

 

 

Голова обласної ради              Ганна ЗАМАЗЄЄВА 


