
 

 

 

 
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Третя  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23  грудня 2020 року                       № 88 
 
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. та визначити Помічнянську міську 

раду балансоутримувачем вищевказаного майна.  

 2. Створити комісію у складі 5 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  23.12.2020р. № 88 

 

 

 

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 

 

Скоропад Світлана Вікторівна - керуюча справами Добровеличківської 

районної ради 

 

Чорна Олена Володимирівна - головний бухгалтер Добровеличківської 

районної ради 

 

Щербатюк Артем Сергійович - заступник міського голови з питань 

виконавчих органів ради (соціальна сфера) 

 

_______________________ 
 


