УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
ДЕСЯТА РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 22 серпня 2017 року

№ 320

Про
прийняття у комунальну власність територіальної
громади та передачу на баланс КП «Ірш анське комунальне
підприємтсво» робочого гуртожитку сімейного типу, що
знаходиться по вул. Садова, 24 у смт. Гршанськ.
Відповідно до ріш ення селищ ної ради від 2 3 .0 6 .2 0 17 року № 275 «Про
надання згоди на передачу з держ авної в комунальну власність Ірш анської
об'єдн ан ої територіальної громади робочого гуртожитку сімейного типу, що
знаходиться за адресою : вул. С адова,24, смт. Ірш анськ, Хорош івський район,
Ж итом ирська область», на підставі ст.З Закону України «Про забезпечення
реалізації ж итлових прав меш канців гуртожитків», Закону України «Про
передачу о б ’єктів права держ авної та комунальної власності» від 03.03.1998 року
№ 147/98-ВР (із змінами і доповненням и), керую чись п .51 ч.І ст.26 та ст.60
Закону У країни «Про місцеве самоврядування в У країні», селищ на рада
ВИРІШИЛА:
1. П рийняти безоплатно з держ авної у комунальну власність Ірш анської
об'єднаної територіальної громади робочий гуртожиток сімейного типу, що
зн а х о д и т ь ся за адресою : вул. Садова, 24, смт. Ірш анськ, Хорош івський район,
Ж итомирської області та майно гуртож итку відповідно до Переліку.
2. Затвердити акт прийм ання-передачі робочого гуртож итку сімейного
типу, що розташ ований за адресою: вул. Садова, 24, смт. Ірш анськ,
Х орош івський район, Ж итом ирської області з майном гуртожитку.
3. Передати на баланс комунального підприємства «Ірш анське комунальне
підприємство» з метою обслуговування:
- робочий гуртож иток сімейного типу, що знаходиться за адресою: вул.
Садова, 24, смт. Ірш анськ, Х орош івський район, Ж итом ирської області та майно
гуртожитку відповідно до Переліку;
- котельню вагонного типу;
- ліфти пасаж ирські ЛП-043 Б г/п 400 кг. в кількості 2-х одиниць.
4. Створити комісію з питань передачі гуртож итку та майна, визначених в
п.1, 2 цього ріш ення, що призначено для його обслуговування у слідую чому
складі:
Голова комісії:
О дноворченко О лександр Вікторович - заступник селищ ного голови;

Члени комісії:
П редставники від Ірш анської селищ ної ради:
- Л обаш ова Світлана Ф ранківна - начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності;
- К узнецова Т етяна О лексіївна - спеціаліст І категорії відділу
бухгалтерського обліку та звітності;
- Ром анчук Н аташ а Борисівна - начальник відділу зем ельних ресірсів;
- Козаков
М ихайло
М иколайович
завідую чий
господарством
адм іністративно-господарського відділу;
П редставники від КП «Ірш анське комунальне підприємство»:
- К овальчук О лег П етрович - директор КП «Ірш анське КП»;
- Чертиковцев О лександр Ілліч - головний інж енер КП «Ірш анське КП»;
- С івченко Н іна Ігорівна - головний бухгалтер КП «Ірш анське КП»;
- Ф арафонов Віктор Валентинович - головний енергетик КП «Ірш анське
КП»;
- Панченко Ірина В олодимирівна - начальник дільниці ж итлового фонду.
5. П ровести прийм ання-передачу гуртожитку та майна, визначених в п.І, 2
цього ріш ення у порядку передбаченому Закон України «Про забезпечення
реалізації ж итлових прав меш канців гуртож итків», Закону У країни «Про
передачу о б ’єктів права держ авної та комунальної власності».
6. Визначити датою передачі гуртожитку та майна, визначених в п .І, 2
цього ріш ення, що призначенні для його обслуговування - дату цього рішення.
7. Д иректору КП «Ірш анське комунальне підприємство» К овальчуку О.П
укласти договори з надання комунальних послуг меш канцям цього гуртожитку.
9. В изначити робочий гуртож иток сімейного типу по вул. Садова, 24 в
смт.Ірш анську статусі «гуртож иток» та дозволити приватизацію жилих та
нежилих прим іщ ень у зазначеному гуртож итку громадянам, на яких
пош ирю ється дія Закону України «Про забезпечення реалізації ж итлових прав
меш канців гуртож итків».
10. К онтроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійну комісію
селищ ної ради з питань ж итлово-комунального господарства, комунальної
власності, промисловості, підприєм ництва та сфери послуг.

Ірш анський селищ ний голова

