
 

 

 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ  П'ЯТА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 червня  2022 року                                                   № 1390 

м. Мала Виска 

 

 

Про безоплатну передачу майна з балансу 

Маловисківської міської ради на баланс  

комунального підприємства «Міський ринок»     

 

 

З метою підвищення ефективності використання майна, яке перебуває в 

комунальній власності територіальної громади в особі Маловисківської міської ради та 

керуючись  ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Маловисківська міська рада- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати безоплатно з балансу Маловисківської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Міський ринок» та закріпити за ним на праві 

оперативного управління наступне майно комунальної власності територіальної 

громади:    

1.1. Кіоск ярмарковий з утепленням та вмонтованою електропроводкою в кількості 

7 (сім) штук розміром 2,25м х 2,25м.  

2. Утворити комісію Маловисківської міської ради з приймання – передачі майна 

визначеного в п.1.1 цього рішення в такому складі: 

Голова комісії – Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ, перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

Заступник голови комісії – Алла ЖОВТИЛО, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

Секретар комісії – Володимир БІЛОНОГ, начальник відділу містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Маловисківської 

міської ради; 

Члени комісії: 

Олена ПІНЬКОВСЬКА, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Маловисківської міської ради; 

Тетяна ЗАХВАТИХАТА, начальник юридичного відділу Маловисківської міської 

ради; 

Ольга ВОВК, спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства Маловисківської міської ради; 

Олена СЛЄЗКО– В.о. директора комунального підприємства «Міський ринок». 

3. Після здійснення передачі вищевказаного майна акт приймання – передачі подати 

на затвердження на чергове засідання сесії міської ради. 



 

 

 
4. Виконуючому обов’язки директора комунального підприємства «Міський ринок» 

Олені СЛЄЗКО, з врахуванням п.1 даного рішення, подати на розгляд чергової сесії 

міської ради зміни до рішення сесії міської ради № 1088 від 25.11.2021р. про 

затвердження тарифів на послуги КП «»Міський ринок». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту та на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 
 

 

 

Секретар ради                                                                                       Леся ПОСТОЛЮК 


