
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Десята  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2021 року                    № 318

Про зняття з балансу
Помічнянської міської ради
сміттєвих баків

В рамках реалізації  проєкту «Вдосконалення системи вивезення ТПВ на
території Помічнянської ТГ «Чиста громада – здорове майбутнє», Стратегії
розвитку Помічнянської міської ради на 2019-2028 роки, Програми
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE),
враховуючи акт приймання-передачі товару від 17 серпня 2021 року договір
№ 2-21/0039, з метою покращення якості надання послуги поводження з ТПВ
та покращення благоустрою та екологічного стану території 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 сміттєві баки, пластикові
чорного кольору, об’ємом 120м, призначених для збору ТПВ, 2021 року
випуску у кількості 924 штуки.

2.  Передати сміттєві баки, пластикові чорного кольору, об’ємом 120м,
призначених для збору ТПВ, 2021 року випуску у кількості 924 штуки на
баланс Помічнянського комбінату комунальних підприємств з балансовою
вартістю 570 108,00 грн. (П’ятсот сімдесят тисяч сто вісім гривень 00 копійок)
для подальшого обслуговування  та надання послуг населенню по вивозу
твердих побутових відходів на території Помічнянської міської територіальної
громади.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                      Микола АНТОШИК
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