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Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від 31 серпня  2021 року                                                                              № 118

Про внесення змін до складу комісії
з питань передачі житлових будинків
по вул. Перемоги, 50А та по вулиці
Лесі Українки, 4, 6 у комунальну
власність міської ради

       Відповідно до вимог Закону України «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України
від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», враховуючи 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,  рішення 8 сесії Помічнянської міської ради
восьмого скликання від 12.05.2021 року № 215 «Про прийняття в комунальну
власність міської ради житлових будинків, які перебувають на балансі
ПАТ «Помічнянський елеватор», керуючись ст. 40  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в  :

1. Внести зміни до складу комісії з питань прийняття у комунальну
власність міської ради житлових будинків в м. Помічна по вул. Перемоги, 50А ,
по вул. Лесі Українки, 4, 6 та об’єктів соціальної інфраструктури до житлових
будинків по вул. Лесі Українки 4, 6 у м. Помічна, які перебувають на балансі
публічного акціонерного товариства «Помічнянський елеватор», затвердженого
рішенням виконкому міської ради від 27.05.2021 року № 71 та викласти
додаток 1 в новій редакції  (додається).

Міський голова                                                                      Микола АНТОШИК
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Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому міської
ради від 31.08.2021 року № 118

СКЛАД  КОМІСІЇ
з питань прийняття у комунальну власність міської ради житлових будинків в

м. Помічна по вул. Перемоги, 50А та по вул. Лесі Українки, 4, 6

Голова комісії
ХРУЩ Ірина Валентинівна    - заступник міського голови з питань
                                                               виконавчих органів ради (житлово-
                                                               комунальна сфера)
Члени комісії:

КОЗАЧЕНКО Сергій Павлович   - начальник комбінату комунальних
                                                                підприємств

МОСЕНЦЕВ Олег Миколайович - голова постійної депутатської
                                                     комісії з питань  будівництва, житлово-
                                                     комунального господарства, благоустрою,

  комунальної власності, транспорту, зв’язку
  та земельних відносин (за згодою)

РУЖАНСЬКА Аліна Валеріївна  - начальник відділу ЖКГ, архітектури та
                                                               містобудування

КОНДРАТЮК Олександр           - головний спеціаліст сектору управління
Володимирович                           державним майном та забезпечення
                                                             повноважень з контролю Управління
                                                             забезпечення реалізації повноважень
                                                             у Кіровоградській області регіонального
                                                             відділення Фонду державного майна
                                                             України

ТЕРТИЧНА Олена Анатоліївна  - начальник земельно-екологічного
  відділу

ХАЧИКЯН Руслан Вахтангович - керівник ПАТ «Помічнянський елеватор»

Керуючий справами (секретар) виконкому                   Світлана ТЕРТИЧНА
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