
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Восьма  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 12  травня 2021 року                    № 213

Про зняття з балансу Помічнянської
міської ради футбольного майданчика
на території ЗШ № 1 в м. Помічна по
пров. Чехова, 2 та передача на баланс
відділу освіти

Розглянувши клопотання адміністрації відділу освіти виконавчого комітету
Помічнянської міської ради від 05.05.2021 року № 01-19/27 щодо передачі
футбольного майданчика 42х22, розташованого в м. Помічна по пров. Чехова, 2
на території Помічнянської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 1 ім. Героя
України Євгена Степановича Березняка Помічнянської міської ради
Кіровоградської області,  який перебуває на балансі Помічнянської міської ради,
керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада в и р і ш и л а :

1. Зняти з балансу Помічнянської міської ради футбольний майданчик
42х22, розташований в м. Помічна по пров. Чехова, 2 на території Помічнянської
загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 1 ім. Героя України Євгена Степановича
Березняка Помічнянської міської ради Кіровоградської області.

2.  Передати футбольний майданчик 42х22, розташований в м. Помічна по
пров. Чехова, 2 на території Помічнянської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи
№ 1 ім. Героя України Євгена Степановича Березняка Помічнянської міської ради
Кіровоградської області на баланс відділу освіти виконавчого комітету
Помічнянської міської ради з балансовою вартістю 1144736,24 грн. (Один
мільйон сто сорок чотири тисячі сімсот тридцять шість гривень 24 копійки).

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                          Микола АНТОШИК
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