
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 28 січня 2021 року                                                                               № 10

Про  зняття з балансу КНП
«Помічнянський МЦКБ»
нежитлового приміщення по
вул. Перемоги, 109 та передачу
його на баланс відділу культури,
туризму, молоді та спорту

Розглянувши клопотання КНП «Помічнянський муніципальний центр
контролю благоустрою» Помічнянської міської ради від 27.01.2021 року № 8
щодо зняття з балансу підприємства нежитлового приміщення, розташованого
в м. Помічна по вул. Перемоги, 109, враховуючи рішення дванадцятої сесії
міської ради від 27.06.2018 року № 290 «Про надання дозволу на укладання
договору оренди приміщення по вул. Перемоги, 109 в м. Помічна
КП «Помічнянська ЖЕК № 2», керуючись ст. ст. 40, 52 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
в и р і ш и в  :

1.  Зняти з балансу комунального некомерційного підприємства
«Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської
міської ради нежитлове приміщення комунальної власності, площею 120 м²,
розташоване в м. Помічна по вул. Перемоги, 109.

2. Передати нежитлове приміщення комунальної власності, розташоване
в м. Помічна по вул. Перемоги, 109 на баланс відділу культури, туризму,
молоді та спорту виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

3. Просити сесію міської ради затвердити дане рішення виконкому.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського голови з питань виконавчих органів ради (житлово-комунальна
сфера) Хрущ І.В.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК



Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 28 січня 2021 року                                                                               №  11

Про  переобладнання нежитлового
приміщення по вул. Перемоги, 109
для розміщення спортивного залу

Враховуючи рішення виконкому міської ради від 28.01.2020 року № 10
«Про зняття з балансу КНП «Помічнянський МЦКБ» нежитлового приміщення
по вул. Перемоги, 109 та передачу його на баланс відділу культури, туризму,
молоді та спорту», керуючись ст. ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в  :

1.  Відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету
Помічнянської міської ради провести переобладнання нежитлового
приміщення комунальної власності міської ради, площею 120 м²,
розташованого в  м. Помічна по вул. Перемоги, 109, яке перебуває на його
балансі, під спортивний зал.

2. Просити сесію міської ради затвердити дане рішення виконкому.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського голови з питань виконавчих органів ради (житлово-комунальна
сфера) Хрущ І.В.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК
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