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УКРАЇНА
ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

17.06.2021    			    м. Лисичанськ				     № 550

Про безоплатну передачу майна (майнових прав) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району Луганської області, ліквідованого постановою Верховної ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» у комунальну власність Лисичанської міської територіальної громади 

На виконання статті 89 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Сєвєродонецького району Луганської області від 27.04.2021 №57 «Про безоплатну передачу майна (майнових прав) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району Луганської області, ліквідованого постановою Верховної ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» у комунальну власність Лисичанської міської територіальної громади Луганської області (в особі Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області) заклади культури», керуючись статтею 60, підпунктами 1, 3  пункту 62, абзацами другим, четвертим пункту 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною другою статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», 
 
зобов’язую:  

	Надати згоду на передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району Луганської області, ліквідованого постановою Верховної ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» у комунальну власність Лисичанської міської територіальної громади в особі Лисичанської міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ 26522196, місцезнаходження: Україна, 93100, Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця ім.М.Грушевського, будинок 7), повноваження якої здійснює Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області (код ЄДРПОУ 44044068, місцезнаходження: Луганська область, м. Лисичанськ, вул.                       ім. М.Грушевського, буд. 7) наступного майна:


	Нежитлова будівля (загальна площа: 66,0 кв.м), адреса: 93313, Луганська обл., Попаснянський р-н, смт.Малорязанцеве, вулиця Центральна, будинок 126; 
	Сільський дім культури (загальна площа: 587,3 кв.м), реєстраційний номер майна: 3555533, адреса нерухомого майна: Луганська обл., Попаснянський р., сщ. Лисичанський, вулиця Канатна, будинок 30;
	Інше окреме індивідуально визначене майно   згідно з інвентаризаційними описами (додатки №№ 1-9 до рішення Сєвєродонецької районної ради  Луганської області від 27.04.2021 №57 «Про безоплатну передачу майна (майнових прав) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району Луганської області, ліквідованого постановою Верховної ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» у комунальну власність Лисичанської міської територіальної громади Луганської області (в особі Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області) заклади культури»).

2. Визначити відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області     балансоутримувачем    вищезазначеного майна.
3. У зв’язку з ліквідацією Попаснянського району відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів»   визначити  наступну  адресу майна:
	Нежитлова будівля (загальна площа: 66,0 кв.м):

Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, смт.Малорязанцеве, вулиця Центральна, будинок 126; 
3.2. Сільський дім культури (загальна площа: 587,3 кв.м), реєстраційний номер майна 3555533: 
Луганська обл., Сєвєродонецький район, сщ. Лисичанський, вулиця Канатна, будинок 30.

	Утворити комісію з приймання-передачі майна (майнових прав) закладів культури, визначеного в п.1,  зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району Луганської області до комунальної власності Лисичанської міської територіальної громади у складі згідно з додатком.


5. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області Олега КАЛІНІНА.




Керівник Лисичанської міської
військово-цивільної адміністрації			      Олександр ЗАЇКА

Додаток 
до розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
від 17.06.2021 № 550

СКЛАД
комісії з приймання-передачі майна (майнових прав) закладів культури зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району Луганської області до комунальної власності Лисичанської міської територіальної громади 

КАЛІНІН Олег Вікторович - заступник керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, голова комісії;
ОСТАХОВА Марія Сергіївна  – головний спеціаліст відділу культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, заступник голови комісії;
Члени комісії:
ГРЕЧКО Тетяна Олексіївна – начальник управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;
ХОЛОД Тетяна Борисівна - начальник відділу комунального майна управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області; 
КИСЕЛЬОВА Ольга Вікторівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;
БЄКЄТОВ Владислав Андрійович - депутат Сєвєродонецької районної ради;
ПРОСКУРОВА Юлія Василівна - депутат Сєвєродонецької районної ради;
КРЕМЕНЧУЦЬКА Ольга Володимирівна - начальник відділу комунальної власності виконавчого апарату Сєвєродонецької районної ради.




Начальник управління власності 
Лисичанської міської військово-
цивільної адміністрації						Тетяна ГРЕЧКО
	




