
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Восьма  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від    травня 2021 року                  №

Про прийняття в комунальну
власність міської ради житлових
будинків, які перебувають на балансі
ПАТ «Помічнянський елеватор»

         Розглянувши лист регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
22.04.2021 року № 05/2-05-917 щодо передачі до комунальної власності об’єктів
державного майна, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу
ПАТ «Помічнянський елеватор», але залишилися на його балансі, 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 житлових будинків, розташованих в м. Помічна:

-  по вул. Перемоги, 50А (шістнадцятиквартирний, двоповерховий);
- по вул. Лесі Українки (колишня Інтернаціональна), 4

(шістнадцятиквартирний, двоповерховий);
- по вул. Лесі Українки (колишня Інтернаціональна), 6

(шістнадцятиквартирний, двоповерховий);
- об’єкти соціальної інфраструктури (сарай, резервуар для води, криниця та

водопровідна мережа) до житлових будинків по вул. Лесі Українки 4, 6.
2. Виконкому Помічнянської міської ради створити комісію по передачі

житлових будинків в м. Помічна по вул. Перемоги, 50А, вул. Лесі
Українки, 4, 6 та об’єктів соціальної інфраструктури до житлових будинків по
вул. Лесі Українки 4, 6 з залученням представників регіонального відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях.

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського
голови з питань виконавчих органів ради  Хрущ І.В.

Міський голова                                                                             Микола АНТОШИК
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