
УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.06.2016      Нетішин     № 223/2016 
 
Про передачу в оперативне управління та 
зарахування на баланс Будинку дитячої 
творчості майна комунальної власності 
територіальної громади міста Нетішин 
будівлі центру соціальних служб для молоді з 
балансу Нетішинського міського центру  
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 29, пункту 3 частини 4 статті 42 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення дев’ятої сесії 
Нетішинської міської ради V скликання від 31 жовтня 2006 року № 10 "Про передачу 
виконавчому комітету міської ради окремих повноважень, щодо управління майном, 
що належить до комунальної власності територіальної громади міста", з наступними 
змінами, виконавчий комітет Нетішинської міської ради     в и р і ш и в : 
 

1. Передати в оперативне управління та зарахувати на баланс Будинку дитячої 
творчості, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21340390, місцезнаходження: 30100, 
Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Михайлова, буд.4, майно комунальної 
власності територіальної громади міста Нетішин, а саме: будівля центру соціальних 
служб для молоді, яка розташована за адресою: Хмельницька область, м.Нетішин, 
просп.Курчатова, буд.8, загальною площею 1489,7 кв.м, інвентарний номер 10310001, 
первісною вартістю 824 тис. 480 грн. 00 копійок, з балансу Нетішинського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

2. Утворити комісію щодо передачі в оперативне управління та зарахування на 
баланс Будинку дитячої творчості майна комунальної власності територіальної 
громади міста Нетішин будівлі центру соціальних служб для молоді з балансу 
Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі-
комісія), та затвердити її склад згідно з додатком. 

3. Керівнику Будинку дитячої творчості Борковській О.В. провести реєстрацію 
речових прав відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень". 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови Скибу П.П. 
 
 
Міський голова                                                  О.О.Супрунюк 
 
 



Додаток 
до рішення виконавчого   
комітету міської ради 
09.06.2016 № 223/2016 

 
 

СКЛАД 
комісії щодо передачі в оперативне управління та зарахування на баланс Будинку 

дитячої творчості майна комунальної власності територіальної громади міста 
Нетішин будівлі центру соціальних служб для молоді з балансу Нетішинського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
 
Скиба  
Петро Павлович 

- перший заступник міського голови, голова комісії 

  
Бобіна  
Ольга Петрівна 

- заступник міського голови, голова ліквідаційної комісії 
по ліквідації Нетішинського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

  
Мисько 
Василь Миколайович 

- начальник відділу освіти виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради 

  
Борковська 
Оксана Василівна 

- директор Будинку дитячої творчості 

  
Возьна 
Людмила Павлівна 

- бухгалтер відділу освіти виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради 

  
Данилюк 
Марія Олексіївна 

- головний бухгалтер відділу освіти виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради 

  
Пархомчук 
Наталія Степанівна  

- головний спеціаліст - бухгалтер Нетішинського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

  
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
міської ради                                                                       В.Я.Пашинська 
 
 
 
 
 


