МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28 березня 2014 року

м. Мала Виска

№ 333

Про майно спільної власності
територіальних громад сіл,
селища і міста району
На підставі частини 2 статті 43, частини 5 статті 60, пункту 10 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 2.3.2 і
2.3.3 розділу 2 додатку 6 рішення районної ради від 16 березня 2007 року №77 „Про управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району” (із змінами) та
розглянувши подання районної державної адміністрації від 11 березня 2014 року № 01-24/63/2,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл :
1) директору Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ступенів на списання опалювального котла марки
КТО 14.168, інвентарний № 10310003, для подальшої утилізації;
2) директору Смолінського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія – позашкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради
Кіровоградської області на безоплатну передачу майна, яке знаходиться на балансі закладу у
комунальну власність :
а) Мар’янівської сільської ради для Олексіївського дошкільного навчального закладу
«Вишенька» :
- ліжко дитяче 3-х ярусне – 5 шт.;
- матрац дитячий – 15 шт.;
- подушка – 15 шт.;
- ковдра – 15 шт.;
- покривало дитяче – 15 шт.;
- підковдра дитяча – 30 шт.;
- простирадло дитяче – 30 шт.;
- наволочка – 30 шт.;
- рушник махровий – 15 шт.;
б) Великовисківської сільської ради для Великовисківського дошкільного
навчального закладу «Рукавичка» :

- ліжко дитяче 3-х ярусне – 4 шт.;
- матрац дитячий – 12 шт.;
- подушка – 12 шт.;
- ковдра – 12 шт.;
- покривало дитяче – 12 шт.;
- підковдра дитяча – 24 шт.;
- простирадло дитяче – 24 шт.;
- наволочка – 24 шт.;
- рушник махровий – 12 шт.
3. Передати на баланс КП «Маловисківський комунальник» приміщення будівлі,
площею 307,05 м.кв. і вартістю 179 823 грн., та гаража, площею 72,3 м.кв. і вартістю 29 399
грн., що знаходиться за адресою : вул.Жовтнева, 76, м.Мала Виска, Кіровоградська область,
26200.
4. Балансоутримувачам вказаного майна провести його списання та передачу згідно
вимог чинного законодавства України.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

С. Сосновська

