
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                        сесія 
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт)

_______________2021                                                                        №__

Про безкоштовне прийняття у комунальну власність
Воскресенської селищної ради об’єкту нерухомого майна

      Відповідно  до  статтей  26,  60  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  лист  акціонерного  товариства
«Миколаївобленерго»  від  15.03.2021  року  №  01/27-2672,  на  підставі  акту
обстеження об’єкту нерухомого майна від                                   , враховуючи
висновок  постійної  комісії  з  питань  фінансів,  бюджету,  планування,
соціально-  економічного  розвитку,  інвестицій,  інфраструктури та  житлово-
комунального господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:
      1.Прийняти  безкоштовно  у  комунальну  власність  Воскресенської
селищної ради об’єкт нерухоме майно, а саме: житловий будинок за адресою:
Миколаївська  область,  Миколаївський  район  (Вітовський  ),с.Пересадівка,
вул.  Жовтнева,30  залишковою  вартістю   станом  на  01.02.2021  року
29592,52 грн ( двадцять дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто дві грн 52 коп)
      2. Відділу бухгалтерського обліку     та звітності      (Черненко Н.Й.)
провести  відповідні  зміни  в  облікових  документах  згідно  чинного
законодавства  та  включити  нерухоме  майно,  визначене  в  п.1  рішення  до
переліку об’єктів комунальної власності Воскресенської селищної ради.
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради  з  питань  фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-
економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального
господарства(голова комісії Юрій ПИЛЬО)

Селищний голова                                          Олександр ШАПОВАЛОВ   
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