Від 27 листопада 2018 року

№ 30-гр_356-р

Про створення тимчасової комісії по
прийому-передачі житлового будинку
з надвірними будівлями, що
знаходиться за адресою: провулок
Ринковий № 34 смт Олександрівка
Олександрівського району
Кіровоградської області

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Порядку управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл і селищ району, затвердженого рішенням
Олександрівської районної ради від 11 жовтня 2007 року № 151, на
виконання пункту 6 рішення двадцять третьої сесії Олександрівської районної
ради сьомого скликання від 08 листопада 2018 року № 373 «Про придбання
житлового будинку з надвірними будівлями для дитячого будинку сімейного
типу в смт Олександрівка» та з метою ефективного управління майном спільної
власності територіальних громад сіл і селищ району та зарахування нерухомого
майна на баланс та в оперативне управління комунального підприємства
«Комсервіс»:
1. Створити тимчасову комісію по прийому-передачі з балансу
Олександрівської районної ради житлового будинку з надвірними будівлями
(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1630058235205), що
знаходиться за адресою: провулок Ринковий № 34 смт Олександрівка
Олександрівського району Кіровоградської області на баланс, в оперативне
управління комунального підприємства «Комсервіс», згідно додатку 1.
2. Тимчасовій комісії провести процедуру передачі з балансу
Олександрівської районної ради житлового будинку з надвірними
будівлями (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1630058235205), що
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знаходиться за адресою: провулок Ринковий № 34 смт Олександрівка
Олександрівського району Кіровоградської області на баланс та в оперативне
управління комунального підприємства «Комсервіс», згідно додатку 2.

3.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступник
голови районної ради Перевезія С.М. та першого заступника голови районної
державної адміністрації Каражбея А.М.

Г олова районної ради

М. ГОНЧАРЕНКО

Перший заступник голови районної
державної адміністрації
А. КАРАЖБЕЙ

Додаток 1
до розпорядження голови
Олександрівської районної ради та голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 27 листопада 2018 року №30-гр_356-р
СКЛАД
тимчасової комісії по прийому-передачі з балансу Олександрівської районної
ради житлового будинку з надвірними будівлями (реєстраційний номер об'єкта
нерухомого майна 1630058235205), що знаходиться за адресою: провулок
Ринковий №34 смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської
області на баланс та в оперативне управління комунального підприємства
«Комсервіс»
Співголови тимчасової комісії:
Каражбей
Анатолій Миколайович

- перший заступник голови
районної державної адміністрації

Перевезій
Сергій Миколайович

- заступник голови Олександрівської
районної ради
Члени тимчасової комісії:

Антіпов
Сергій Юрійович

- начальник управління економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації

Григор’єва
Тетяна Анатоліївна

- завідувач сектору опіки, піклування та
усиновлення служби у справах дітей
райдержадміністрації
головний спеціаліст
фінансовогосподарського
відділу
виконавчого
апарату районної ради

Грицевич
Сергій Романович
Гура
Володимир Віталійович

- завідувач сектору юридичної роботи та
звернень громадян районної державної
адміністрації

Дудник
Сергій Дмитрович

керуючий справами
апарату районної ради

Манько
Олена Іванівна

начальник фінансово-господарського
відділу, головний бухгалтер виконавчого
апарату районної ради

Приходько
Тетяна Вікторівна

- директор районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді (за
згодою)

виконавчого
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Продовження додатка
Старченко
Микола Якович

- керівник апарату районної державної
адміністрації

Тимко
Сергій Миколайович

- начальник відділу освіти
державної адміністрації

Хлівний
Роман Юрійович

- в. о. начальника відділу регіонального
розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

Шевченко
Сергій Петрович

- радник голови районної
правового забезпечення

Шията
Валентина Іванівна

- начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Керую чий справам и виконавчого
апарату районної ради
С. ДУДНИК

районної

ради

з

К ерівник апарату районної
держ авної адміністрації
М. СТА РЧЕН К О

Додаток 2
до розпорядження голови
Олександрівської районної ради
та голови Олександрівської районної
державної адміністрації
від 27 листопада 2018 року № 30-гр_356-р
П ерелік основних засобів,
що передаються з балансу Олександрівської районної ради
на баланс комунального підприємства «Комсервіс»
№
п/п

1

Найменування основних засобів

Рік
побудови

Житловий будинок з господарсько
та побутовими будівлями і
спорудами, розташований по
провулку Ринковий,№ 34, в смт
Олександрівка, Кіровоградської
області

2001

Реєстраційний
номер

Інвентарний
номер

Поверхо
-вість

Площа
(кв.м.)

Кількість
одиниць

Балансова
вартість,
(грн.)

1630058235205

10132001

2

258,8

1

1450814,00

Всього основних засобів

1450814,00

Керую чий справам и
виконавчого апарату районної ради
С. ДУДНИК

К ерівник апарату
районної держ авної адміністрації
М. С ТА РЧЕН К О

