
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 29 грудня  2020 року                                                                             №

Про затвердження акту
прийому-передачі службової
квартири №13 по вулиці Лесі Українки

Відповідно до рішення  Помічнянської міської ради від 23 грудня  2020
року № 88 «Про прийняття в комунальну власність міської ради службової
квартири №13 по вул.Лесі Українки, 4» та враховуючи рішення
Добровеличківської  районної ради  від 29 жовтня  2020 року № 659 «Про
надання згоди  на безоплатну передачу  службового  житла у комунальну
власність Помічнянської міської ради», відповідно до Закону України «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись ст.30
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконком міської
ради в и р і ш и в :

1. Затвердити акт прийому-передачі службової квартири №13 по вулиці
Лесі Українки із спільної власності територіальних громад , сіл, селищ  та міст
Добровеличківського району в комунальну власність Помічнянської міської
ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                   Микола АНТОШИК
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