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У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
	
18.02.2021                                            №  95           

Про  виявлення та  взяття  на  облік
безхазяйного  нерухомого майна
на території Шполянської міської ОТГ
 
               Відповідно до ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст.328, 335, 344 Цивільного кодексу України, Положення про виявлення, взяття на облік безхазяйного майна та прийняття такого майна у комунальну власність Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, затверджене рішенням  Шполянської  міської ради ОТГ від 09.02.2021 року №4-10/IX, розглянувши  питання  про  виявлення  безхазяйного  майна  на  території Шполянської міської ради ОТГ щодо комплексу нежитлових приміщень, нежитлових споруд, з метою недопущення  руйнування та в цілях використання  об’єктів комунальної власності  для  задоволення  потреб  жителів  об’єднаної  територіальної громади,
	
виконавчий комітет міської ради вирішив:

	Затвердити акти інвентаризаційної комісії Шполянської міської ради ОТГ  по проведенню інвентаризації безхазяйного майна, а саме: приміщення хімскладу  с. Мар’янівка,  олійні  с. Іскрене,  складу по вул. Низова, м. Шпола  та тимчасової  споруди  за адресою: вул. Кавказька, м. Шпола,  (копії актів інвентаризації  додаються).
	Виконавчому комітету Шполянської міської ради ОТГ, звернутися до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та здійснити взяття  на  облік виявленого безхазяйного нерухомого майна.
	Відділу містобудування, архітектури, будівництва, житлово-  комунального господарства та цивільного захисту населення   

          Шполянської  міської  ради ОТГ розмістити оголошення  про взяття  на   
          облік безхазяйного нерухомого майна у  засобах масової інформації, де    
          оприлюднити  відомі  дані  про  об’єкт.
	Відділу правового забезпечення та інвестиційного розвитку     Шполянської міської ради ОТГ після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна,  протягом 10 днів звернутися із заявою  до суду щодо передачі майна у комунальну   власність  Шполянської міської ради ОТГ.

  5.  Фінансово-економічному відділу Шполянської міської ради ОТГ
         прийняти на баланс вищевказане майно після набуття чинності рішення
         суду.
	Контроль за  виконанням  рішення покласти на першого  заступника

        міського голови  з  питань  житлово-комунального господарства
        (Плетінь В.) відділ містобудування, архітектури, будівництва, житлово-
        комунального господарства та цивільного захисту населення
        Шполянської міської ради ОТГ (Курінний І.).


   Міський голова 			                                          С.  КРАВЧЕНКО


















































Підготувала
Лисенко Л

