
 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

                                          

Баштанка 

№    ________________ 

 

 

Про депутатський запит депутата міської ради 

Заболотньої Л.І. про надання згоди на 

безоплатну передачу з державної у комунальну 

власність об’єднаної територіальної громади 

Баштанської міської ради адмінбудівлі відділу 

статистики Головного управління статистики у 

Миколаївській області  

 

 

            Розглянувши депутатський запит депутата міської ради Заболотньої 

Л.І. про надання згоди на безоплатну передачу з державної у комунальну 

власність об’єднаної територіальної громади Баштанської міської ради 

адмінбудівлі відділу статистики Головного управління статистики у 

Миколаївській області, керуючись пунктом 51 частини 1 статті 26, статтею 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», статтями  21, 22 Закону України  «Про статус депутатів місцевих 

рад» та взявши до уваги лист Головного управління статистики у 

Миколаївській області від 17.04.2019 № 20-14/1354-19 щодо надання згоди на 

прийняття до комунальної власності об’єднаної територіальної громади 

Баштанської міської ради адмінбудівлі відділу статистики Головного 

управління статистики у Миколаївській області, міська  рада   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради Заболотньої 

Л.І. про надання згоди на безоплатну передачу з державної у комунальну 

власність об’єднаної територіальної громади Баштанської міської ради 

адмінбудівлі відділу статистики Головного управління статистики у 

Миколаївській області. 

 

2. Надати  згоду  на  прийняття з державної у комунальну власність 

об’єднаної територіальної громади Баштанської міської ради адмінбудівлі 



загальною площею 463,5 кв.м. з господарськими будівлями і спорудами, 

згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію прав та їх обтяжень, яка знаходиться за адресою: Миколаївська 

область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 89 та 

розміщеної на земельній ділянці площею 0,198 га з кадастровим номером 

4820610100:03:027:0007. 

 

3. У разі передачі нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: 

Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця 

Ювілейна, 89 з державної у комунальну власність об’єднаної територіальної 

громади Баштанської міської ради використовувати зазначену будівлю 

виключно  за цільовим призначенням, а саме для розміщення в ній відділу 

державної реєстрації виконавчого комітету міської ради, без можливості 

подальшого його відчудження у приватну власність. 

 

4. Передачу здійснити згідно з актом приймання-передачі, відповідно 

до чинного законодавства.   

 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  

комісію  з питань транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-

комунального господарства, приватизації та власності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                   І.РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


