
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Третя  сесія  восьмого скликання

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

Про прийняття в комунальну
власність міської ради службової
квартири № 13 по вул. Лесі Українки, 4

         Враховуючи рішення тридцятої сесії  сьомого кликання Добровеличківської
районної ради від 29.10.2020 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 п. 51 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а  :

1. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Помічнянської
міської ради службової двокімнатної квартири  № 13 (тринадцять), розташованої в
м. Помічна по вул. Лесі Українки, 4 (чотири), загальною площею 39,59 м²  з
первісною балансовою вартістю 200000,00 грн.

2. Створити комісію у складі 6 чоловік по передачі службової двокімнатної
квартири  № 13 (тринадцять), розташованої в м. Помічна по вул. Лесі Українки, 4 з
залученням представників Добровеличківської районної ради. (склад комісії
додається)

3. Доручити виконавчому комітету Помічнянської міської ради затвердити
акт комісії про передачу службової двокімнатної квартири № 13 (тринадцять),
розташованої в м. Помічна по вул. Лесі Українки, 4.

4. Контроль за виконанням цього рішення  залишаю за собою.

Міський голова                                                                           Микола АНТОШИК



Додаток
до рішення міської ради
від ______2020р. №____

С К Л А Д
комісії по передачі службової двокімнатної квартири  в м. Помічна

по вул. Лесі Українки, 4 кв 13

Голова комісії
Хрущ Ірина Валентинівна - заступник міського голови з питань
                                                                       виконавчих органів ради (житлово-
                                                                       комунальна сфера)
Члени комісії :
Горобець Світлана Анатоліївна - начальник відділу бухгалтерського
                                                                       обліку та фінансової звітності –

головний бухгалтер виконкому міської
ради

Петрова Анжела Василівна  - голова постійної комісії районної ради з
питань забезпечення законності і
правопорядку, прав, свобод і законних
інтересів громадян, діяльності ради,
депутатської етики, регламенту,
запобігання корупції, діяльності партій,
рухів, об’єднань громадян

Свид Едуард Володимирович  - голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, соціального
розвитку, власності, інвестиційної
діяльності, реалізації державної
регуляторної політики, приватизації,
адміністративно-територіального устрою

Шинкарук Мирон Федорович - голова постійної комісії районної ради з
питань освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту населення, культури,



спорту, молодіжної політики та у справах
сім’ї

Щербатюк Артем Сергійович - заступник міського голови з питань
виконавчих органів ради (соціальна сфера)

_______________________
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