
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від  03 серпня  2020 року                                                               № 175 -р

Про передачу комунального майна
з балансу Помічнянського ККП
на баланс  КНП ««Помічнянський
муніципальний центр контролю
благоустрою»

Враховуючи рішення 38-ї сесії VIIІ скликання Помічнянської міської ради від
19.05.2020 року № 877 «Про перетворення КП «Помічнянська ЖЕК № 2» у КНП
«Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської
міської ради», керуючись  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:

       1. Визначити комунальне некомерційне підприємство «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської міської ради
балансоутримувачем зовнішнього освітлення, доріг, парків, скверів, кладовищ та
інших об’єктів благоустрою на території Помічнянської ОТГ з 03.08.2020 року.
       2. Передати об’єкти  благоустрою з балансу  Помічнянського комбінату
комунальних підприємств  на баланс комунального некомерційного підприємства
«Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської
міської ради для подальшого утримання. (перелік додається)
        3. Передати безоплатно автогрейдер з балансовою вартістю
17431,50 (Сімнадцять тисяч чотириста тридцять одна гривня 50 копійок) та
подрібнювач гілок АМ-120ТР  45900 грн. (Сорок п’ять тисяч дев'ятсот гривен 00
копійок) з балансу  Помічнянського комбінату комунальних підприємств  на
баланс комунального некомерційного підприємства «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою» Помічнянської міської ради для
подальшого утримання.
      3. Винести дане розпорядження міського голови  на розгляд сесії
Помічнянської міської ради.
     4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



Міський голова                                                                           Микола АНТОШИК

Сквер по вул.Грушевського;

Міська площа(центральна частина;

Біля адміністративної будівлі приміщення Помічнянської міської ради

Пам’ятний знак «ТАНК»

                                                                                                         Затверджено
                                                                                                         розпорядженням  міського
                                                                                                         голови  від 03.08.2020 року №175-р

ПЕРЕЛІК
об’єктів благоустрою, які передаються з балансу Помічнянського комбінату

комунальних підприємств  на баланс комунального некомерційного
підприємства «Помічнянський муніципальний центр контролю

благоустрою» Помічнянської міської ради для подальшого утримання

1. Вуличне освітлення
- по місту   Помічна  Добровеличківського району від КТП 670, КТП620,

КТП665, КТП664, КТП603, КТП613, КТП 608,КТП600, КТП601, КТП610,
КТП655, КТП 663, КТП662, КТП651, КТП606, КТП672,  КТП617, КТП652,
КТП653, КТП 658, КТП 659;

- по  селу Помічна Новоукраїнського району від  КТП51, КТП55,  КТП50,
КТП 47, КТП48;

- по селу Червоний Розділ Новоукраїнського району від КТП 64.
2. Дороги в межах населених пунктів міста  Помічна, села Помічна, села

Новопавлівка та села Червоний Розділ.
3. Кладовища:  «Федорівське» та «Жовтневе».
4. Об’єкти культурної спадщини, ландшафтнопаркового декору і  елементи

благоустрою:
- Сквер Небесної Сотні (вул. Перемоги 83) ;
- Сквер Афганців;
- Сквер Європейський;
- Сквер навпроти будинку № 66 по вул. Перемоги (біля Скорботної матері);
-  вул.Чкалова, 2 (біля приміщення Свято Преображенської церкви УПЦ);
- Сквер по вул. Грушевського;
- Міська площа;
- Біля адміністративної будівлі приміщення Помічнянської міської ради;
- Пам’ятник «ТАНК»;
- Танцювальний майданчик;
- Меморіальна дошка біля скверу Афганців (Перемога 83) «Звільнення Помічної»
на камені.

5. Об’єкти благоустрою с. Помічна, с. Новопавлівка, с. Червоний Розділ
передані Помічнянською сільською радою по рахунку «Будинки і споруди»,
«Малоцінні необоротні матеріальні активи».

6.Зелені насадження.



__________________


