УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
8

сесія

7 скликання

18.04.2016р.

Про створення комісії з питань прийняття
об’єктів нерухомого майна у комунальну
власність територіальної громади міста
Враховуючи звернення Барського лінійного виробничого управління магістральних
газопроводів щодо прийняття до комунальної власності Барської міської ради об’єктів
нерухомого майна, відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998р. №1482 «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», п.2.5.3.
Порядку
розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 29.07.2011р. №332, ст.27-1 ЗУ «Про
планування і забудову територій» №1699-ІІІ від 20.04.2000р., ст. 40 ЗУ «Про регулювання
містобудівної діяльності» №3038-VІ від 17.02.2011р., згідно ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1.Створити комісію з питань прийняття у комунальну власність територіальної громади міста
об’єктів нерухомого майна, а саме: багатоквартирного житлового будинку №12 по вул.
Героїв Майдану; квартири №45 по вул. Героїв Майдану , 12 ; 2-квартирного житлового
будинку «Оператора» по вул.Арсенальна, 19, у наступному складі:
Голова комісії:Гвоздяр Ю.В. - заступник міського голови;
Члени комісії: начальник КП «Барське будинкоуправління»;
головний інженер КП «Барське будинкоуправління»;
головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління»;
керівник Барського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів;
головний бухгалтер Барського лінійного виробничого управління магістральних
газопроводів.
2.Комісії :
а) визначити технічний стан вищевказаних об’єктів нерухомого майна та об’єктів
комунального призначення, що його обслуговують;
б) висновки комісії подати на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про
прийняття
вищевказаних об’єктів нерухомого майна та об’єктів комунального
призначення, що його обслуговують у комунальну власність територіальної громади
міста.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісія з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства (Нікітін С.С.)

Міський голова
Секретар м/р Подуфалов В.М. ___________________
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.___________
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М._____________

А.А.Цицюрський

