ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення «Про внесення змін до додатку 1 «Перелік суб’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» та
додатку 2 «Перелік орендованих цілісних майнових комплексів та
структурних підрозділів, майно яких знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області» до рішення обласної
ради від 03 квітня 2007 року № 219-V (зі змінами)»
І. Відповідно до прийнятих обласною радою локальних нормативних
документів та поданих суб’єктами господарювання матеріалів виникла
необхідність внесення змін до рішення обласної ради від 03 квітня 2007 року
№ 219-V «Про затвердження Переліку суб’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області та Переліку орендованих
цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів, майно яких
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області» (зі змінами), а саме: до додатку 1 «Перелік суб’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»:
Розділ «Агропромисловий комплекс»:
Згідно з рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року
№ 193-VI «Про надання згоди на застосування положень Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» до Харківського обласного виробничо-технічного центру
стандартизації, метрології та якості продукції «Харківоблагростандарт»,
відповідно до ухвали Господарського суду Харківської області про
затвердження ліквідаційного балансу від 09 квітня 2012 року (справа
№ 5023/6154/11 вх. № 6154/11) ліквідатором здійснені заходи щодо
припинення діяльності
Харківського обласного виробничо-технічного
центру
стандартизації,
метрології
та
якості
продукції
«Харківоблагростандарт» шляхом ліквідації. На підставі цього, з розділу
вилучається позиція 2., позиція 3. вважається позицією 2.
Розділ «Житлово-комунальне господарство»:
Згідно з рішенням обласної ради від 29 листопада 2007 року
№ 508-V «Про надання згоди на застосування положень Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» до Харківського обласного виробничого об’єднання теплових
мереж «Харківтеплоенерго»», відповідно до ухвали Господарського суду
Харківської області ліквідатором здійснені заходи щодо припинення
діяльності Харківського обласного виробничого об’єднання теплових мереж
«Харківтеплоенерго» разом зі структурними підрозділами шляхом ліквідації.
На підставі цього, з розділу вилучається позиція 5., позиція 6 вважається
позицією 5.
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Розділ «Культура та туризм»:
1. Згідно з пунктом 2 розпорядження голови обласної ради від
29 лютого 2012 року № 22 «Про затвердження у новій редакції Статуту
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО
ПРАПОРА АКАДЕМІЧНОГО РОСІЙСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
ІМ. О.С. ПУШКІНА» керівником здійснені заходи щодо реєстрації Статуту
закладу в новій редакції. На підставі цього, позиція 3. викладена в новій
редакції.
2. Відповідно до пунктів 5 та 7 рішення Харківської обласної ради від
23 грудня 2010 року № 61-VІ «Про створення комунального закладу
«Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» (зі
змінами) головою ліквідаційної комісії здійснені заходи щодо припинення
діяльності Харківського обласного центру народної творчості, Харківського
українського культурного центру «Юність», Обласної художньої галереї
«Мистецтво Слобожанщини» шляхом злиття. Державним реєстратором
повідомлено щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи Обласної художньої
галереї «Мистецтво Слобожанщини» - 23 лютого 2012 року, Харківського
українського культурного центру «Юність» - 01 березня 2012 року,
Харківського обласного центру народної творчості – 07 березня 2012 року.
На підставі цього, з розділу позиції 15., 19., 21. вилучені.
3. Враховуючи постанову колегії Міністерства культури і туризму
України від 29 вересня 2008 року № 9/67-г щодо присвоєння
ХАРКІВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
”МОЛОДІЖНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»”
звання академічний, відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної
ради від 29 лютого 2012 року № 20 «Про затвердження в новій редакції
Статуту
ХАРКІВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ”МОЛОДІЖНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ
ОРКЕСТР «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»”» керівником здійснені заходи щодо
реєстрації Статуту підприємства в новій редакції. На підставі цього, позиція
20. викладена в новій редакції.
4. На підставі рішення обласної ради від 18 серпня 2012 року № 229-VІ
«Про перейменування обласного комунального закладу «Літературномеморіальний музей Г.С. Сковороди» в обласний комунальний заклад
«Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди»»,
відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від 28 жовтня
2011 року 2011 року № 123 «Про затвердження Статуту ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІТЕРАТУРНОМЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ Г.С. СКОВОРОДИ»» керівником здійснені
заходи щодо реєстрації Статуту закладу в новій редакції. На підставі цього,
позиція 23. викладена в новій редакції.
5. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня
2010 року № 89-р «Про передачу цілісного майнового комплексу
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Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва» у
державну власність» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області актом приймання-передачі від 18 жовтня 2011 року у державну
власність
переданий
ОБЛАСНИЙ
КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
«МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ВИСОТА МАРШАЛА І.С. КОНЄВА».
На підставі цього, позиція 24. з розділу вилучена.
6. Відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від
28 жовтня 2011 року № 122 «Про затвердження в новій редакції Статуту
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХАРКІВКІНО»» керівником здійснені заходи щодо реєстрації Статуту
підприємства в новій редакції. На підставі цього, позиція 22. викладена в
новій редакції.
Зважаючи на вищевикладене, позиції 16.-18. вважаються позиціями 15.17.; позиція 20. вважається позицією 18.; позиції 22., 23. вважаються
позиціями 19., 20.; позиції 25.-29. вважаються позиціями 21.- 25..
7. На підставі рішення обласної ради від 27 жовтня 2011 року № 255-VІ
«Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ «ВЕЛИКИЙ СЛОБОЖАНСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І
ТАНЦЮ»», відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від
29 листопада 2011 року 2011 року № 136 «Про затвердження Статуту
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ВЕЛИКИЙ СЛОБОЖАНСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ»»
керівником здійснені заходи щодо реєстрації Статуту підприємства. На
підставі цього, розділ доповнюється позицією 26.
Розділ «Освіта і наука»:
1. На виконання рішення обласної ради від 16 червня 2011 року
№ 197-VІ «Про зміну типу та перейменування Харківського гуманітарнопедагогічного інституту в комунальний заклад «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради», відповідно до пункту 2
розпорядження голови обласної ради від 31 серпня 2011 року № 105 «Про
затвердження Статуту
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ» керівником здійснені заходи щодо реєстрації Статуту закладу. На
підставі цього, позиція 1. викладена в новій редакції.
2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2011 року № 884 «Деякі питання Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди», рішення обласної ради від 18 серпня
2011 року № 239-VІ «Про включення до складу комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Красноградського та Балаклійського коледжів», рішення обласної ради від
27 жовтня 2011 року № 258-VІ «Про реорганізацію Красногорадського
коледжу Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.С.
Сковороди та Балаклійського коледжу Харківського національного
педагогічного університету ім.. Г.С. Сковороди шляхом приєднання до
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комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради», на підставі передавальних актів від 16 січня
2012 року з розділу вилучаються позиції 2. та 22.
У зв’язку з цим, позиції 3.-26. вважаються позиціями 2.-25.; позиції 28.43. вважаються позиціями 26.-41.
3. На виконання рішення обласної ради від 28 грудня 2012 року
№ 336-VІ «Про зміну назв навчальних закладів інтернатного типу»
відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від 29 лютого
2012 року № 21 «Про затвердження статутів обласних комунальних закладів
галузі освіти і науки» керівниками 14 закладів освіти здійснені заходи щодо
реєстрації Статутів закладів у новій редакції. На підставі цього, позиції 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 21., 36. викладені в новій редакції.
4. На виконання рішення обласної ради від 23 грудня 2010 року № 41-VІ
«Про перейменування Харківського обласного загальноосвітнього
навчально-виховного комплексу для дітей з вадами розумового розвитку –
сиріт та позбавлених батьківського піклування (м. Богодухів)», відповідно до
пункту 2 розпорядження голови обласної ради від 06 липня 2011 року № 74
«Про
затвердження
Статуту
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«БОГОДУХІВСЬКИЙ
СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» керівником здійснені
заходи щодо реєстрації Статуту закладу. На підставі цього, позиція 17.
викладена в новій редакції.
5. Відповідно до Господарського кодексу України, Положення про
порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня
1994 року № 228, статті 33 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», рішень обласної ради: від
16 червня 2011 року № 199-VІ «Про ліквідацію Харківського торгівельноекономічного ліцею Харківської обласної ради», від 23 грудня 2010 року
№ 38-VІ «Про ліквідацію Харківського ліцею міського господарства
Харківської обласної ради», від 16 червня 2011 року № 201-VІ «Про
ліквідацію Харківського ліцею залізничного транспорту Харківської обласної
ради», від 16 червня 2011 року № 198-VІ «Про ліквідацію Харківського
ліцею автомобільно-дорожньої галузі Харківської обласної ради», від
16 червня 2011 року № 200-VІ «Про ліквідацію Харківського ліцею
будівництва та архітектури Харківської обласної ради» головами створених
ліквідаційних комісій здійснені заходи щодо припинення діяльності
зазначених закладів шляхом ліквідації. На підставі цього, з розділу
вилучаються позиції 28.-32.
6. На виконання рішення Харківської міської ради від 18 травня
2011 року № 298/11 «Про комунальну власність м. Харкова», рішення
Харківської міської ради від 17 серпня 2011 оку № 394/11 «Про комунальну
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власність м. Харкова» та рішення Харківської обласної ради від 16 червня
2011 року № 195-VІ «Про спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Харківської області», відповідно до акту приймання-передачі від
30 грудня 2011 року Харківській університетський ліцей Харківської
обласної ради переданий із спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Харківської області у комунальну власність територіальної
громади міста Харкова. На підставі цього, з розділу вилучається позиція 33.
Враховуючи п.5 та п.6., позиції 34.-41. розділу вважаються позиціями
28.-35.
7. На виконання рішення обласної ради від 21 квітня 2011 року
№ 140-VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 вересня
2010 року № 1823-V «Про зміну типу та перейменування спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів для дітей з вадами
розумового розвитку № 2 м. Харків комунальної власності», відповідно
пункту 2 розпорядження голови обласної ради від 12 вересня 2011 року
№ 110 «Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС І-ІІ СТУПЕНІВ
№ 2» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» керівником здійснені заходи щодо
реєстрації Статуту закладу. На підставі цього, позиція 31. Викладена в новій
редакції.
Розділ «Охорона здоров’я»:
1. Відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від
13 березня 2012 року № 25 «Про затвердження в новій редакції Статуту
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ОБЛАСНА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА»» керівником здійснені заходи щодо
реєстрації Статуту закладу в новій редакції. На підставі цього, позиція 16.
викладена в новій редакції.
2. Відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від
23 грудня 2011 року № 152 «Про затвердження в новій редакції Статуту
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОГО
ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО САНАТОРІЮ «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ»» керівником
здійснені заходи щодо реєстрації Статуту закладу в новій редакції. На
підставі цього, позиція 40. викладена в новій редакції.
3. Відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від
23 грудня 2011 року № 154 «Про затвердження в новій редакції Статуту
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОГО
ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО САНАТОРІЮ «ШАРІВКА»» керівником здійснені
заходи щодо реєстрації Статуту закладу в новій редакції. На підставі цього,
позиція 42. викладена в новій редакції.
4. У зв’язку зі зміною юридичної адреси підприємства, відповідно до
пункту 2 розпорядження голови обласної ради від 23 грудня 2011 року
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№ 149 «Про затвердження змін № 1 до Статуту Комунального підприємства
профілактичної дезінфекції ,,Апрель”» керівником здійснені заходи щодо
реєстрації змін № 1 до Статуту підприємства. На підставі цього, у позиції 66.
юридична адреса викладена в новій редакції.
5. У зв’язку зі зміною юридичної адреси підприємства, відповідно до
пункту 2 розпорядження голови обласної ради від 23 грудня 2011 року
№ 153 «Про затвердження змін № 1 до Статуту Комунального підприємства
профілактичної дезінфекції «ГАРАНТІЯ»» керівником здійснені заходи щодо
реєстрації змін № 1 до Статуту підприємства. На підставі цього, у позиції 67.
юридична адреса викладена в новій редакції.
6. На виконання рішення обласної ради від 18 серпня 2011 року
№ 235-VІ «Про припинення діяльності комунального підприємства
профілактичної дезінфекції «Надія» (код ЄДРПОУ 21220510), розташованого
за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. 1-го Травня, 10-А, - шляхом
ліквідації» головою ліквідаційної комісії здійснені заходи щодо припинення
діяльності комунального підприємства профілактичної дезінфекції «Надія»
шляхом ліквідації. На підставі цього, з розділу позиція 69. вилучена, позиції
70.-74. вважаються позиціями 69.-73.
Розділ «Фармація і фармацевтична промисловість»:
1. Відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від
22 квітня 2011 року № 47 «Про затвердження в новій редакції Статуту
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
«МІЖЛІКАРНЯНА АПТЕКА № 307»» керівником здійснені заходи щодо
реєстрації Статуту підприємства в новій редакції. На підставі цього, позиція
10. викладена в новій редакції.
2. Відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від
22 квітня 2011 року № 45 «Про затвердження в новій редакції Статуту
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «АПТЕКА
№ 140»» керівником здійснені заходи щодо реєстрації Статуту підприємства
в новій редакції. На підставі цього, позиція 33. викладена в новій редакції.
3. На виконання рішення Кегичівської районної ради від 01 березня
2007 року № 83-V «Про надання згоди на прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, району майна комунального підприємства
охорони здоров’я «Центральна районна аптека № 117», розташованого в
смт Кегичівка» (зі змінами), відповідно до рішення обласної ради від
01 березня 2012 року № 369-V «Про спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Харківської області» та акту приймання-передачі від 30
березня 2012 року з розділу вилучається позиція 35.
У зв’язку з цим, позиції 36.-46.- вважаються позиціями 35.- 45.
4. Відповідно до наказів комунального підприємства охорони здоров’я
«Центральна районна аптека № 194» від 07 липня 2004 року № 60, від
28 грудня 2006 року № 109, від 24 квітня 2007 року № 40, від 25 квітня
2007 року № 40 «а», від 25 квітня 2007 року № 40 «б», від 08 травня
2007 року № 50, від 25 грудня 2007 року № 112 «а», від 25 грудня 2007 року
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№ 112 «б», від 30 квітня 2009 року № 33 з розділу вилучаються позиції 41.1.,
41.2., 41.3., 41.5., 41.6.,41.7. Позиція 41.4. вважається позицією 41.1.
Розділ «Преса та інформація»:
1. На виконання рішення Барвінківської районної ради від 27 липня
2011 року № 114-VІ «Про звернення до Харківської обласної ради з питання
передачі цілісного майнового комплексу КП «Барвінківська друкарня» до
спільної власності територіальних громад міста та сіл Барвінківського району
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»,
відповідно до рішення Харківської обласної ради від 27 жовтня 2011 року
№ 265-VІ «Про спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Харківської області», враховуючи акт приймання-передачі від 01 березня
2012 року до спільної власності територіальних громад міста та сіл
Барвінківського району переданий цілісний майновий комплекс КП
«Барвінківська друкарня». На підставі цього, з розділу позиція 1.
вилучається.
2. На виконання рішення Борівської районної ради від 28 лютого
2011 року «Про згоду на прийняття із спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Харківської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селища Борівського району цілісного майнового
комплексу комунального підприємства «Борівська районна друкарня»»,
відповідно до рішення Харківської обласної ради від 16 червня 2011 року
№ 195-VІ «Про спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Харківської області», враховуючи акт приймання-передачі від 19 вересня
2011 року у спільну власність територіальних громад сіл, селища Борівського
району переданий цілісний майновий комплекс комунального підприємства
«Борівська районна друкарня». На підставі цього, з розділу позиція 4.
вилучається.
3. На виконання рішення Нововодолазької районної ради від 02 лютого
2012 року «Про надання попередньої згоди Харківській обласній раді на
прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ
Нововодолазького району цілісного майнового комплексу Нововодолазької
районної друкарні», відповідно до рішення Харківської обласної ради від
01 березня 2012 року № 369-VІ «Про спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Харківської області», враховуючи акт прийманняпередачі від 06 квітня 2012 року, у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ Нововодолазького району переданий цілісний майновий комплекс
Нововодолазької районної друкарні. На підставі цього, з розділу позиція 9.
вилучається.
4. У зв’язку з відновленням фінансово-господарської діяльності
державного торгівельного підприємства «ЗНАХІДКА» за умови змін
основних видів діяльності, враховуючи рішення обласної ради від 01 березня
2012 року № 376-VІ "Про перейменування державного торгівельного
підприємства
у
ОБЛАСНЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

8

ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
«ЗНАХІДКА»”,
враховуючи
затверджений державним реєстратором Статут підприємства, позиція 13.
розділу вилучається та переноситься до розділу «Інші» позицією 3.
5. Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців з розділу вилучається позиція 14.
Враховуючи вищевикладене, позиції 2., 3. вважаються позиціями 1., 2.;
позиції 5.-8. вважаються позиціями 3.-6.; позиції 10.-12. вважаються
позиціями 7.-9.; позиції 15.-18. вважаються позиціями 10.-13.
Розділ «Економіка»:
На виконання рішення обласної ради від 27 жовтня 2011 року № 253-VІ
«Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ «ОБЛЗЕМПРОЕКТ»», відповідно до пункту 2
розпорядження голови обласної ради від 07 грудня 2011 року № 141 «Про
затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛЗЕМПРОЕКТ»» керівником здійснені заходи щодо
реєстрації Статуту підприємства. На підставі цього, розділ доповнюється
новою позицією 3.
Розділ «Служба у справах неповнолітніх»:
На виконання рішення обласної ради від 27 жовтня 2011 року № 259-VІ
“Про перепрофілювання та перейменування комунального закладу
Харківський обласний притулок для дітей «Гармонія» на комунальний заклад
Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей
«Гармонія»”, відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради
від 29 грудня 2011 року № 158 «Про затвердження Положення про
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ «ГАРМОНІЯ»»
керівником здійснені заходи щодо реєстрації Положення закладу у новій
редакції. На підставі цього, позиція 1. викладається в новій редакції.
Розділ «Інші»:
1. Враховуючи договір № 30-К від 23 січня 2009 року купівлі-продажу
цілісного майнового комплексу за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 54 з
розділу вилучається позиція 1.6.
2. Відповідно до пункту 2 розпорядження голови обласної ради від
11 квітня 2012 року № 44 «Про затвердження в новій редакції Статуту
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ «ЗНАХІДКА» керівником здійснені заходи щодо
реєстрації Статуту підприємства в новій редакції. У зв’язку із доповненням
основних видів діяльності, ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА» перенесена із розділу
«Преса та інформація» у розділ позицією 3.
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Розділ «Об’єкти спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області»:
1. Відповідно до договору купівлі-продажу № 71-К від 08 лютого
2012 року нежитлової будівлі, яка перебувала в оренді ТОВ «Еталон», з
розділу вилучається позиція 4.
2. Відповідно до договору оренди № 90 цілісного майнового комплексу
від 01 вересня 2011 року, цілісний майновий комплекс КПОЗ Аптеки № 168
(Вовчанський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 12) переданий в
оренду Торгівельно-виробничої Фірмі «Веста». На підставі цього, з розділу
позиція 5. вилучається та переноситься до додатку 2 «Перелік орендованих
цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів, майно яких
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області» позицією 26.
ІІ. На підставі договору купівлі-продажу № 66-В та акта прийманняпередачі об’єкту приватизації з Переліку орендованих цілісних майнових
комплексів та структурних підрозділів, майно яких знаходиться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додаток 2) з
позиції 26 вилучається державне комунальне підприємство охорони здоров’я
«Аптека № 5», яке перебувало в оренді ТОВ «АПТЕКА №5».
Враховуючи вищевикладене, з метою упорядкування обліку суб’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної
ради підготовлений проект рішення обласної ради «Про внесення змін до
додатку 1 «Перелік суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області» та додатку 2 «Перелік орендованих цілісних майнових
комплексів та структурних підрозділів, майно яких знаходиться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», затверджених
рішенням обласної ради від 03 квітня 2007 року № 219-V (зі змінами)».

Начальник управління з питань
комунальної власності виконавчого
апарату обласної ради

А.П. Поливаний

