
Проект 
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять шоста  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від      червня 2019 року                         №  

м. Помічна 

 
Про  затвердження раніше  
прийнятих розпоряджень  
міського голови та рішень  
виконкому міської ради 
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада   в и р і ш и л а: 

     

 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 27 травня 2019 року                    

№ 103-р «Про передачу екскаватора-навантажувача АМКОДОР-702ЕМ – 03 на 

баланс  Помічнянського комбінату комунальних підприємств». ( додається ) 

 

 2. Затвердити рішення виконавчого комітету Помічнянської міської ради  

від 04.06.2019 року № 50 «Про делегування Добровеличківській районній раді 

повноваження щодо централізованого тимчасового зберігання документів, 

нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших 

правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Помічнянської міської 

ради, що не належать до Національного архівного фонду». (додається) 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
 

ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область  
  

 

 

від  27  травня  2019 року                                                              №  103-р 
м. Помічна 

 
Про передачу екскаватора-навантажувача 
АМКОДОР – 702ЕМ-03  на  баланс  
Помічнянського комбінату комунальних  
підприємств   
 
 
 Розглянувши клопотання начальника Помічнянського комбінату 

комунальних підприємств Юренка Ю.В. про передачу екскаватора – 

навантажувача АМКОДОР – 702ЕМ-03 на шасі Беларус зі змінною віссю 

копання та двочелюсним ковшем на баланс Помічнянського комбінату 

комунальних підприємств, враховуючи  Акт прийому - передачі товару № 1 

згідно договору  № 16 від 16.05.2019 року Помічнянською міською радою від  

підприємства – постачальника ТОВ «АВІО ІНВЕСТ», розташованого по                 

вул. Радіщева, 3 оф. Б307  в м. Києві, керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»  

 

1.  Передати безоплатно екскаватора – навантажувача АМКОДОР – 702ЕМ-

03 на шасі Беларус зі змінною віссю копання та двочелюсним ковшем  на баланс 

Помічнянського комбінату комунальних підприємств балансовою вартістю 

1136500,00 грн. (Один мільйон сто тридцять шість тисяч п’ятсот гривень) для 

подальшого обслуговування та надання послуг населенню. 

 

2.  Винести дане розпорядження на затвердження сесією міської ради 

 

          3.  Контроль за виконанням  даного розпорядження залишаю за собою 

  

    

 
 
 
Міський голова                                                                                  Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  04 червня  2019  року                                                                        № 50 

м. Помічна 
 

Про делегування Добровеличківській  
районній   раді   повноважень   щодо  
централізованого тимчасового зберігання  
архівних  документів, нагромаджених  
в процесі документування службових,  
трудових або інших правовідносин  
юридичних і фізичних осіб, що не  
належать до Національного  
архівного фонду 
 
 
 Відповідно до частини 1 статті 29, статті 321 Закону України «Про 

національний архівний фонд та архівні установи», статті 92 Бюджетного кодексу 

України, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  в и р і ш и л а : 

 

1. Делегувати Добровеличківській районній раді повноваження щодо  

централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі 

документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб на території Помічнянської міської ради, що не належать до 

Національного архівного фонду, з передачею коштів до районного бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту на 2020 рік. 

 

2. Просити сесію міської ради затвердити дане рішення виконкому.  

 

     3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Антошик М.М. 
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