ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
VII скликання
Сорок шостої сесії
__,01.2018 р.

Летичів

№

Про затвердження акту приймання - передачі
приміщення гаража що знаходиться за адресою
смт. Летичів вул. Героїв Крут 4/2

Відповідно до ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рішення сорок другої сесії Летичівської селищної ради
від ЗОЛ 1.2017 року №3 «Про звернення до Летичівської районної ради»,
рішення від 22 грудня 2017 року №13-21/2017 Летичівської районної ради «Про
безоплатну передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Летичівського району до комунальної власності об’єднаної територіальної
громади смт. Летичів приміщення гаража», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити акт приймання - передачі приміщення гаража що
знаходиться за адресою смт. Летичів вул. Героїв Крут 4/2 (додається).
2. Виконання даного рішення покласти на
начальника відділу
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Ваврик Н .М ..
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова
комісії Остаховська Л.В.).
Селищний голова

І. Тисячний

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова районної ради
^ и іїг р
М.Крутоуз
«04» січня 2018 року
АКТ
приймання-передачі гаража
Підстава: рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №12-21/2017 «Про безоплатну передачу зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Летичівського району до комунальної власності об’єднаної територіальної громади
смт. Летичів приміщення гаража»
№
п/п
1

Найменування об’єкту передачі

Гараж

Рік
введення в
експлуатацію
—

Адреса

Площа,
м2

смт. Летичів вул.
Героїв Крут
(Горького), 4/2

101,4

Балансова вартість, грн.
первісна

знос
—

залишкова
—

*

Комісією з приймання-передачі встановлено що вказане в акті майно є в наявності та підготовлене до передачі.
Передає:
Депутат районної радих
Депутат районної ради
Депутат районної ради
Керуючий справами - С
начальник оргвідділу
Завідуючий господарствам

В.І. Пузарецький
С. Віхтюк
О.М.Морозова
.Григор’єв
.А. Вишневський

Приймає:
Заступник селищного голови
Головний
спеціаліст юридичного сектору
Головний бухгалтер

О.В.Ліщинський
Л.В.Гома
Н.М.Ваврик

