
 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 липня 2019 року                                   № 285 

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження Переліку об’єктів 

комунальної власності Дмитрівської  

сільської ради в новій редакції 
 

 

Відповідно до ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.327 Цивільного Кодексу України, з метою впорядкування та обліку 

об’єктів комунальної власності Дмитрівської сільської ради, економічного та 

раціонального використання цих об’єктів, Дмитрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Дмитрівської ради  в 

новій редакції згідно з додатком. 

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Дмитрівської сільської 

ради та на інформаційному стенді. 

3. Рішення дев’ятої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради від 31 

січня 2019 року №177 «Про затвердження Переліку об’єктів комунального 

майна Дмитрівської сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.  

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища 

та благоустрою населених пунктів (голова Ларіков Ю.М.). 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрівський сільський  голова     Н.СТИРКУЛЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Дмитрівської сільської ради 

від 23 липня 2019 року №285 

 

Перелік  

об’єктів комунальної власності Дмитрівської сільської ради 

 

№ 

п/п 

Тип об’єкту 

нерухомого 

майна  

Назва об’єкту 

нерухомого 

майна 

Балансоутри-

мувач 

Адреса Площа, 

м² 

1. Нежитлова 

будівля 

Адміністративне 

приміщення 

сільської ради 

Дмитрівська 

сільська рада 

с.Дмитрівка,  

площа 

Перемоги, 4 

679,8 

2. Нежитлова 

будівля 

Дошкільний 

навчальний 

заклад дитячий 

садок «Івушка» 

Дмитрівська 

сільська рада 

с.Дмитрівка,  

вулиця 

Озерна, 4 

1050.6 

3. Нежитлова 

будівля 

Дошкільний 

навчальний 

заклад дитячий 

садок 

«Малятко» 

Дмитрівська 

сільська рада 

с.Дмитрівка,  

вулиця 

Шкільна, 12  

269.9 

4. Нежитлова 

будівля 

Приміщення 

будинку 

культури 

Дмитрівська 

сільська рада 

с.Дмитрівка,  

площа 

Перемоги, 12 

1101,3 

5. Нежиле 

приміщення 

Приміщення 

сільського 

клубу 

Дмитрівська 

сільська рада 

с.Плоске, 

вулиця 

Козацька 

(Радянська), 

56-А 

610,9 

6. Нежитлове 

приміщення:  

Приміщення 

сільського 

клубу 

Дмитрівська 

сільська рада 

с.Гостинне, 

вулиця 

Центральна, 1-

А 

365,0 

7. Нежиле 

приміщення 

Приміщення 

сільського 

клубу 

Дмитрівська 

сільська рада 

с. Веселий 

Кут, вулиця 

Кооперативна, 

1-А 

215,6 

8. Цілісний 

майновий 

комплекс, 

нежитлова 

будівля 

Комплекс 

приміщень 

будинку 

культури та 

адмінбудівлі 

Дмитрівська 

сільська рада 

с. Макариха, 

вулиця 

Центральна, 

31 

3 316,3 

9      

 

 

 Дмитрівський сільський  голова     Стиркуль Н.Є. 

 


