
                     ПРОЄКТ 

 
   

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_____ сесія _____ скликання 
 

Р I Ш Е Н Н Я  

_______________                                                                                                         № __________ 
_ 

 

Про надання згоди на безоплатне 

прийняття з державної у комунальну 

власність Кам’янської міської  

територіальної громади  

нежитлової будівлі – музею 

за адресою: вул.Ігнатія Ясюковича, 17 

 

Розглянувши доповідну записку департаменту з гуманітарних питань 

Кам’янської міської ради (вх. від 10.03.2023 №02-05/327), враховуючи лист 

регіонального відділення Фонду державного майна України                                        

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 24.02.2023 

№05-10-00854, відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» та постанови Кабінету Міністрів України                              

від 21.09.1998 №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», керуючись підпунктом 51 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.2 ст.60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної у комунальну 

власність Кам’янської міської територіальної громади нежитлової будівлі – 

музею за адресою: вул.Ігнатія Ясюковича, 17, м.Кам’янське, Дніпропетровська 

область, разом з майном (додаток).  

 

2. Після прийняття з державної у комунальну власність Кам’янської 

міської територіальної громади майна, зазначеного у додатку, взяти 

зобов’язання використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати 

в приватну власність. 

 

3. Визначити балансоутримувачем майна, зазначеного у додатку, 

Комунальний заклад «Академічний музично-драматичний театр                           

ім.Лесі Українки м.Кам’янського» Кам’янської міської ради. 

 

4. Доручити керівникам департаменту з гуманітарних питань Кам’янської 

міської ради та Комунального закладу «Академічний музично-драматичний 

театр ім.Лесі Українки м.Кам’янського» Кам’янської міської ради забезпечити 



згідно з вимогами чинного законодавства підготовку документів, необхідних 

для прийняття майна, зазначеного у додатку. 

 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент                         

з гуманітарних питань Кам’янської міської ради та департамент комунальної 

власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно 

Кам’янської міської ради, координацію – на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А.              

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Щербатова Д.О., контроль – на постійну комісію міської ради                              

з гуманітарних питань та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова               Андрій БІЛОУСОВ 
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Перелік  

майна, яке безоплатно передається з державної у комунальну власність 

Кам’янської міської територіальної громади 

 

№ 

з/п 
Назва 

1. 
Нежитлова будівля – музей за адресою: вул.Ігнатія Ясюковича, 17, 

м.Кам’янське, Дніпропетровська область 

2. Меморіал загиблим воїнам, пам’ятник Дзержинки 

3. Холодильник «Кодри» 

4. Стіл письмовий (3 одиниці) 

5. Шафа платтяна (2 одиниці) 

6. Радіоприймач «Ріга» 

7. Магнітофон «Весна» 
 

 

 

 

Секретар міської ради      Наталія КТІТАРОВА 

Додаток  

до рішення міської ради                     

__________№__________  



 


