
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Р І Ш Е Н Н Я

Від  06.11.2020 року №                                        ХLVІІ   сесія восьмого скликання
смт.Воскресенське                                            

Про надання згоди на безоплатне 
прийняття-передачу  стадіону 
на 1 тисячу місць від сектору 
освіти Вітовської РДА

          Відповідно до статті 43, частини другої, четвертої та п’ятої статті 60
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення №16   від 13
лютого  2020 року «Про припинення юридичної особи Районної комунальної
дитячо-юнацької  спортивної  школи  Вітовської  районної  ради  Миколаївської
області шляхом  ліквідації»,   з  метою раціонального  та ефективного викори-
стання індивідуально визначеного майна,   Воскресенська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
        1.  Надати  згоду  на  безоплатне  прийняття    у  комунальну  власність
Воскресенської селищної ради стадіону на 1 тисячу місць від сектору освіти Ві-
товської РДА, балансовою вартістю 236 796,00 гривень.
         
         2. Передати  безоплатно стадіон на 1 тисячу місць, балансовою вартістю
236 796,00 гривень з балансу Воскресенської селищної ради на баланс Відділу
освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради.
        
         3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію
селищної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, плану-
вання, бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.
                                                                                                                     

Селищний голова                                                  О. ШАПОВАЛОВ

АРКУШ    ПОГОДЖЕННЯ
Проекту рішення селищної ради

http://consultant.parus.ua/?doc=09R2X06D3E&abz=G4AF0


«Про надання згоди на безоплатне прийняття-передачу  стадіону на 1 тисячу
місць від сектору освіти Вітовської РДА»

 Підписи:

Секретар селищної ради _______________________________Тетяна БІЛОЗІР

Начальник відділу 
головний бухгалтер _______________________________Наталія ЧЕРНЕНКО

Начальник відділу фінансів____________________________Юлія БЕЛЕВ'ЯТ  

Розсилка: до справи



Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Воскресенської 
селищної ради за 9 місяців 2020 року.

Про надання згоди на безоплатне прийняття-передачу  майна комунальної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 

Про надання згоди на безоплатне прийняття-передачу  стадіону на 1 тисячу 
міст від сектору освіти Вітовської РДА.

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта буді-
вництва «Реконструкція вуличного освітлення вул.. Бойка-Блохіна (від ТП-160) 
в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області»

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта буді-
вництва «Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул..Горького, 66 в смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області»
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