
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 лютого 2021 року Валки № 142

Про утворення комісії щодо 
прийняття із спільної власності 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст Богодухівського 
району у комунальну власність 
Валківської міської 
територіальної громади 
матеріальних цінностей 
місцевого матеріального резерву 
для запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законами України «Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій», постановою Верховної 
ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію 
районів», з метою виконання рішень V сесії Богодухівської районної ради VIII 
скликання від 18 лютого 2021 року № 74 - VIII «Про безоплатну передачу із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Богодухівського 
району у комунальну власність Валківської міської ради матеріальних 
цінностей місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації 
наслідків НС» та Валківської міської ради від 18 січня 2021 року № 203 «Про 
безоплатне прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Богодухівського району у комунальну власність Валківської міської 
територіальної громади матеріальних цінностей місцевого матеріального 
резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій»:

1. Утворити комісію щодо передачі із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Богодухівського району у комунальну власність 
Валківської міської ради матеріальних цінностей місцевого матеріального 
резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що були 
накопичені Банківською районною державною адміністрацією Харківської 
області та придбані за кошти Банківського районного бюджету відповідно до
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реалізації районної цільової Програми «Про створення та використання 
місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру та її наслідків у Валківському 
районі на 2019-2021 роки» (далі -  Комісія) та затвердити її персональний склад
(додається).

2. Комісії в місячний термін здійснити приймання-передачу майна та 
подати акт приймання -  передачі на затвердження міському голові.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Валерій СКРИПШЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 25 лютого 2021 року № 142

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
комісії щодо передачі із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Богодухівського району у комунальну власність Валківської 
міської ради матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що були 
накопичені Валківською районною державною адміністрацією Харківської 
області та придбані за кошти Валківського районного бюджету відповідно 
до реалізації районної цільової Програми «Про створення та використання 
місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру та її наслідків у 
Валківському районі на 2019-2021 роки»

1. Ігор НІЗЕЛЬКОВСЬКИИ перший заступник міського голови
Валківської міської ради, голова комісії

2. Зоя ЖИГИЛІЙ головний спеціаліст відділу бухгалтерського
обліку Валківської міської ради

З. Вячеслав МАСЮК головний спеціаліст з мобілізаційної та 
режимно-секретної роботи апарату 
Богодухівської районної державної 
адміністрації (за згодою)

4. Тетяна ІТИЛИПЕНКО начальник відділу комунальної власності 
Валківської міської ради

5. Руслан СВІТЛИЧНИИ заступник голови Богодухівської районної 
ради (за згодою)

6. Інна ТКАЧЕНКО начальник відділу фінансово-господарського 
забезпечення апарату Богодухівської районної 
державної адміністрації, головний бухгалтер 
(за згодою)

заступник міського голови 
•>, питань діяльності виконавчих
органів Сергій ТИЖНЕНКО

Тетяна Пилипенко (05753) 5 27 03


