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Про затВер/ц}кеII Ня а l(l,a ll р и й м а rI н я-trерела чi
у комуtlальIIу BJIaclticTb JIозiвськоТ MicbKoT
об' сднаноi територiал bll от t,ромаllи зi crl i.lt brloi
вJIасllос,гi,гери,горiа.ll1,1tих

I,poMall ci.lI, се"ltиttt

Лозiвського paliorly XapKiBcbKoT
окремого

i

rl,цlr

об"lrас,r,i

BillyaJl bIIо вIlзIIа tIeltогсl ма

ii

lla

п. l

власних повноважень ст. 29 Закону Украiни "Про
мiсцеве самоI]ряllуRаrIIIя в YKpaTHi", П, 10 Полоrrtення про порядок передачi
об'сктiВ права держаRЕIОТ B;tacHocTi, затвердженого Постановою Кабiнету
MiHicr.piB УкраТrrи вiд 21 .09.199В р. JVg 1482, на виконання рiшення ЛозiвськоТ
MicbKoT Ради вiд 18.01.2019 року J\! |з26 "Про прийняття у комунальну
власнiстi Лозiвськот мiськоi об'сднаllот територiалr,нот громади зi спiльнот
власностi т:ериторiальllих Ipoмa/l сiл, сслиr-тl Лозiвсl,коГо району XapKiBcbKoT
облас.гi окремогО irrдивiдуаJlь}Iо l]изначеного майна", враховуtочи пiлписангtя

Керуючись

KoMicicTo акта прийN,IанIIя-перс]дачi майна, вико}IавLIий KoMiTeT MicT,KoT ради:

RИРIlIJИВ:
За,гвердиr,и aкl, trриймаttttя-псредачi у комуIIальну власнiсть
,гери,горiа.ltьt-tоi громали зi crriitbгtoT B.itacHocTi
ЛозiвськоТ Micl,KoT об'сдltаноТ
територiальIIих громаl( ci.lt, се.l,tишl JIозiвського parlorry XapKiBcbKoT об"пастi
окремого iндивiлуаJIьно визI,{аI{еного майна (акт додасться).

1.

2. Перелати майно на гrравi операгивного управrriння на баланс:
2.1. угIравлirtнtо }китлоI]о-комуFIалыIого господарстI]а ,га будiвгrиr]тва
ЛозiвськоТ MicbKoT радlи: майно, вказане в рядках J\lЪj\ftr |,З,5-7 таблицi 1 акту;

2.2. Ушравлitttttо освiти,

майно, вказане в рялках

J\b

Mo.Tro/1i

2 i 4,габлицi

та спорту JIозiвськоТ MicbKoi

i

i в,габлицi 2 акту.

ради:

жи,гJIоI]о-комуIIаJIьIIого господарства та булiвниuтва
,га спорту
Micr,KoT ра;tи (Заrriзitrсьtсtллi ().N4.) i Упраlзrtitlлltо освiт,и, Mo;ro/Ii
MicbKoT ра/lи (Урlзаrrllсва I].N{.) пiс.ltя зtl,гвсрll)(сllIlя акт,а приймання-передачi:

З. Угtраlзлittltю

3.1. огrрибуткувати майt-tо на ба-ltанс угrравлiнь з вtIесенням вiдt,tовiдних
змiн до бухгалтерського облiку;

2

З.2. гrровести реестраrцiю траLIсгIортiiих та тракторних засобiв згiДно
чинним законодавсl,вом.
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4. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського

голови Корпана О.П.
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