
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сорок дев’ятої позачергової сесії восьмого скликання

08.12.2022 м. Березань № 183

Про прийняття будівлі у
власність Березанської міської
територіальної громади

Відповідно до статей  26,  59,  60  Закону України  „Про місцеве
самоврядування в Україні“,  Закону України  „Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності“, Положення про порядок передачі об’єктів
права державної власності,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від  21  вересня  1998  року №  1482  „Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності“,  на підставі розпорядження Кабінету
Міністрів України від 22 листопада 2022 року № 1051-р „Про передачу будівлі
у власність Березанської міської територіальної громади“,  враховуючи лист
Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від
01.12.2022 № 1000-12-8/122132, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Прийняти безоплатно з державної власності у власність Березанської
міської територіальної громади будівлю  (реєстраційний номер  1675670032104)
по вулиці Набережній,  4/1  у місті Березань Броварського району Київської
області,  що розміщена на земельній ділянці площею  0,6798  гектара
(кадастровий номер 3210400000:03:009:0003).

2.  Створити комісію з питань передачі будівлі  (реєстраційний номер
1675670032104)  по вулиці Набережній,  4/1  у місті Березань Броварського
району Київської області,  що розміщена на земельній ділянці площею  0,6798
гектара  (кадастровий номер  3210400000:03:009:0003),  у складі згідно з
додатком.

3.  Комісії здійснити передачу об’єкта нерухомості,  зазначеного
в пункті  1  цього рішення,  про що скласти відповідний акт.
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою та
на першого заступника міського голови Хруля Р.Ф.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО
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Додаток

до рішення сорок дев’ятої
позачергової сесії Березанської
міської ради восьмого скликання
08.12.2022 № 183

СКЛАД
комісії з питань передачі будівлі (реєстраційний номер 1675670032104)

по вулиці Набережній, 4/1 у місті Березань Броварського району Київської
області, що розміщена на земельній ділянці площею 0,6798 гектара

(кадастровий номер 3210400000:03:009:0003)

Хруль
Руслан Федорович

 - перший заступник Березанського міського
голови, голова комісії

Рябоконь
Олексій Петрович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, заступник голови комісії

Малинка
Наталія Леонідівна

- начальник відділу бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення - головний бухгалтер
Управління соціального захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської міської ради,
секретар комісії

Члени комісії:

Борець
Юлія Тарасівна

- начальник управління адміністративного
забезпечення Головного управління Пенсійного
фонду України у Київській області

Гранько
Тарас Григорович

- начальник відділу представництва інтересів в судах
та інших органах № 4 юридичного управління
Головного управління Пенсійного фонду України у
Київській області

Іващенко
Наталія Степанівна

- начальник  відділу економіки, комунальної
власності та енергоменеджменту виконавчого
комітету Березанської міської ради

Козуб
Валерій Володимирович

- начальник відділу з питань запобігання та
виявлення корупції Головного управління
Пенсійного фонду України у Київській області
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Сивак
Ольга Володимирівна

- заступник начальника управління - начальник
відділу обробки заяв та документів на отримання
соціальної допомоги та компенсацій Управління
соціального захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської міської ради

Скрипченко
Тамара Анатоліївна

- заступник начальника відділу бухгалтерського
обліку № 1 – заступника головного бухгалтера
фінансово-економічного управління Головного
управління Пенсійного фонду України у Київській
області

Секретар міської ради                                                               Олег СИВАК


