
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №3 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу майна комунальної власності  
      

Відповідно до статті 25, пункту 30 частини 1 статті 26 та статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1,2 статті 319, статті 

327 Цивільного кодексу України, враховуючи рішення Арцизької районної 

ради від 16 жовтня 2020 року №1271-VII «Про безоплатну передачу майна 

спільної власності територіальних громад м.Арциз  та сіл району до 

комунальної власності територіальної громади міста Арциз», рішення 

Арцизької міської ради від 20 листопада 2020 року №11-VIII «Про безоплатний 

прийом майнових прав на юридичні особи та майно до комунальної власності 

Арцизької міської ради зі спільної власності територіальних громад м.Арциз та 

сіл Арцизького району», рішення Арцизької міської ради від 26 січня 2021 року 

№140-VIII «Про передачу в оперативне управління відділу культури та туризму 

Арцизької міської ради майнові права на юридичних осіб та майно комунальної 

власності Арцизької міської ради», розглянувши лист Теплицького сільського 

голови від 01.10.2021 року № 02-10/1139, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати  згоду на безоплатну передачу у комунальну власність Теплицької 

сільської територіальної громади майна комунальної власності Арцизької 

міської територіальної громади, яке знаходиться в оперативному управлінні 

відділу культури та туризму Арцизької міської ради, а саме:  

1.1. Пояс український (10 шт) загальною первісною вартістю 512 

(п’ятсот дванадцять) гривень; 

1.2. Український головний убір (10 шт) загальною первісною вартістю 

1400 (одна тисяча чотириста) гривень. 

2.Відділу культури та туризму Арцизької міської ради здійснити передачу 

зазначеного майна у комунальну власність Теплицької сільської територіальної 

громади відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

 

 
  Проєкт рішення підготовлений 

відділом культури та туризму міської ради 
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