МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА

РАДА

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 23 травня 2017 року

РІШЕННЯ
м. Мала Виска

№ 177

Про майно
Відповідно пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 та пункту 10
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", розділу 2, 3 додатку 6 рішення районної ради від 16 березня 2007 року №77 “Про
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району”
(із змінами та доповненнями),
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Безоплатно передати:
а)
з балансу Маловисківської районної ради на баланс Маловисківської
центральної районної лікарні таке майно:
- телевізор Elenberg 4130 – інвентарний номер 10480043;
- телевізор Elenberg 4330 – інвентарний номер 10480044
на загальну суму 9400 грн.;
б) з балансу комунального підприємства «Маловисківський комунальник» на
баланс комунальної установи «Маловисківський районний будинок культури»
танцювальний зал, загальною площею 130, 6 кв.м., що знаходиться за адресою: вул.
Центральна, 82, м. Мала Виска Кіровоградської області;
в) з спільної власності територіальних громад району:
- в комунальну власність Лозуватської сільської ради демонтовану бетонну
огорожу, яка знаходиться на балансі КП «Маловисківський комунальник» за адресою: вул.
Центральна, 78, м. Мала Виска Кіровоградської області, балансовою вартістю 1051 грн.;
- в комунальну власність Якимівської сільської ради незавершене будівництво
лікарської амбулаторії, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 11-в, с. Якимівка
Маловисківського району Кіровоградської області.
2. Надати дозвіл директору КП «Маловисківський комунальник» на:
а) передачу в оренду частини нежитлового приміщення, загальною площею
10
кв. м., що розташоване на першому поверсі КУ «Маловисківський районний будинок
культури» і знаходиться за адресою: вул. Центральна, 82, м. Мала Виска Кіровоградської
області, для розміщення офісу кредитної спілки «Центр-Кредит», терміном на 2 роки 11
місяців.

Орендну плату встановити згідно Методики розрахунку, пропорції розподілу та
порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад
району, затвердженої рішенням районної ради від 3 листопада 2011 року №123;
б) списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста
району, а саме:
- штори – 10 шт.;
- доріжка зал – 7,1 м.;
- насос опалення – 1 шт.;
- стільці – 4 шт.;
- стілець офісний – 1 шт.;
- стіл офісний – 1 шт.;
- стіл – 1 шт.;
- приставка до столу – 1 шт.;
- черешня повисла – 4 шт.;
- килимок прогумований – 1,3 м.;
- ворота - 2 шт.
3. Балансоутримувачам вищезазначеного майна провести передачу та списання
майна згідно вимог чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

Голова районної ради

С.Сосновська

