
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Восьма  сесія  восьмого скликання

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

Про зняття з балансу Помічнянської
міської ради товарно-матеріальних
цінностей (роботи/послуги) «Торгівельне
містечко» в м. Помічна біля будинку № 97
по вулиці Перемоги та передача на баланс
КП «Помічнянський муніципальний ринок»

В рамках реалізації  проєкту «Створення муніципального ринку
«Торгівельне містечко» в східній частині м. Помічна», Стратегії розвитку
Помічнянської міської ради на 2019-2028 роки, Програми місцевого економічного
розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної громади та Плану дій з її
впровадження, Програми «Децентралізація приносить кращі результати та
ефективність» (DOBRE), враховуючи акт приймання-передачі майна (послуг) від
05 квітня 2021 року № АА-D-0443 та з метою створення повноцінного доступу
усіх жителів громади до місць торгівлі, підтримки місцевих дрібних виробників
та фермерів Помічнянської міської ТГ шляхом створення привабливих умов для
розвитку внутрішнього ринку збуту сировини та продуктів переробки
сільськогосподарського походження, сприяння місцевого економічного розвитку
та спроможності громади, 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 товарно-матеріальні цінності
(роботи/послуги) «Торгівельне містечко» в м. Помічна біля будинку № 97 по
вулиці Перемоги Новоукраїнського району Кіровоградської області.

2. Передати товарно-матеріальні цінності (роботи/послуги) «Торгівельне
містечко» в м. Помічна біля будинку № 97 по вулиці Перемоги на баланс
комунального підприємства «Помічнянський муніципальний ринок»
Помічнянської міської ради з балансовою вартістю 1962616,56 грн. (Один
мільйон дев’ятсот шістдесят дві тисячі шістсот шістнадцять гривень 56 копійок).

3. Створити комісію у складі 5 чоловік по передачі товарно-матеріальних
цінностей (роботи/послуги) «Торгівельне містечко» в м. Помічна біля будинку
№ 97 по вулиці Перемоги (додаток 1).



          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою,
комунальної власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин.

Міський голова                                                                          Микола АНТОШИК

Додаток 1

до рішення міської ради
від 12.05.2021 року № ____

СКЛАД  КОМІСІЇ
по передачі товарно-матеріальних цінностей (роботи/послуги)

«Торгівельне містечко» в м. Помічна біля будинку № 97 по вулиці Перемоги

Голова комісії
ХРУЩ Ірина Валентинівна - заступник міського голови з

питань виконавчих органів ради
                                                                                    (житлово-комунальна сфера)

Члени комісії:

БАБІЧ Олена Володимирівна                 - бухгалтер КП «Помічнянський
                                                                               муніципальний ринок»

БОГУСЛАВСЬКИЙ Ігор Васильович      - директор КП «Помічнянський
                                                                              муніципальний ринок»

ГОРОБЕЦЬ Світлана Анатоліївна      - головний спеціаліст з ведення
бухгалтерського обліку та

                                                                              фінансової звітності - головний
                                                                              бухгалтер

МОСЕНЦЕВ Олег Миколайович               - голова постійної депутатської
                                                                              комісії з питань будівництва,
                                                                              житлово-комунального
                                                                              господарства, благоустрою,
                                                                              комунальної власності, транспорту,
                                                                              зв’язку та земельних відносин
                                                                              (за згодою)

Секретар ради І. Фідальго
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