ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять третьої сесії восьмого скликання
24 грудня 2021 року

№ 933

Про безоплатну передачу майна з балансу комунального підприємства
„ПЕРЕВОД“
Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні“, Закону України „Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності“, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998
№ 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності“,
враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати безоплатно з балансу комунального підприємства
„ПЕРЕВОД“ (Худолій В.Г.), код ЄДРПОУ 34698977, в господарське відання та
на баланс комунального підприємства „НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“ (Савенок
А.А.), код ЄДРПОУ 41348348, водопровідні споруди та мережі розташовані в
с.Сасинівка Лубенського району Полтавської області.
2. Комунальному підприємству „НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“ (Савенок
А.А.) прийняти на баланс майно та здійснювати бухгалтерський облік,
відповідно до чинного законодавства.
3. Створити комісію для проведення оцінки основних засобів,
матеріальних та нематеріальних активів централізованого водопостачання та
передачу
їх
в
господарське
відання
та
на
баланс
КП
„НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“ відповідно до додатку 1.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну
комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток 1
рішення двадцять третьої сесії
Пирятинської
міської
ради
восьмого скликання
24 грудня 2021 року № 933
Склад комісії
з проведення оцінки основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів
централізованого водопостачання для безоплатної передачі в господарське
відання та на баланс КП „НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“
Котенко
Олександр Анатолійович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконкому, голова комісії

Порва
Оксана Вікторівна

-

головний спеціаліст сектору житловокомунального господарства Управління
інфраструктури,
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
виконкому міської ради, секретар комісії

Міхєєв
Дмитро Сергійович

-

начальник Управління інфраструктури,
житлово-комунального господарства та
комунальної власності виконкому міської
ради

Савенок
Андрій Андрійович

-

директор КП „НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“

Семенова
Світлана Степанівна

-

головний
бухгалтер
„НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“

-

голова комісії з питань містобудування,
будівництва,
житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку та сфери
послуг

Хоменко
Олексій Віталійович
Худолій
Валентина Герасимівна

Секретар ради

директор КП „ПЕРЕВОД“

Сергій ПАЗЮК

КП

