П Р О Е К Т
УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(сьома позачергова сесія восьмого скликання)

12 серпня 2021 року
м. Городня
Про укладення договору
купівлі - продажу
У відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від
07.07.2021 № 737-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на
сході України», п.8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 18
рішення 2 сесії Городнянської міської ради восьмого скликання від 23
грудня 2020 року
«Про місцевий бюджет Городнянської міської
територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 25536000000)», а також
розпорядженням міського голови № 78 від 22.07.2021 року «Про
внесення
змін
до
показників бюджету Городнянської міської
територіальної громади на 2021 рік», керуючись ст.. 25, ст..26, ст..60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Придбати, шляхом укладення договору купівлі – продажу,
квартиру за адресою: м. Городня, вул. Жижкуна, буд. № 2, кв. № 14
житловою площею – 30,2 кв.м., загальною площею – 45,9 кв.м., яка
знаходиться у власності Худак Яни Вікторівни та Левкович Олени
Михайлівни за 350000,00 (триста п»ятдесят тисяч) грн. 00 коп. Кошти
перерахувати на картковий рахунок продавця до 01.10.2021 року.
2. Виділити кошти за рахунок ТПКВК МБ 0116082 «Придбання
житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»
КЕКВ 3121 (капітальне будівництво (придбання) житла) в 350000,00
(триста п»ятдесят тисяч) грн. 00 коп. Із них: 245000,00 (двісті сорок п’ять
тисяч) грн. 00 коп. - «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» і 105000,00 (сто
п’ять тисяч) грн. 00 коп. – кошти місцевого бюджету.

3.Доручити міському голові А.І.Богдану, а в разі його відсутності
особі на яку будуть покладені повноваження, підписати договір купівліпродажу, та визначити при цьому умови оплати договору.
4. Доручити виконкому міської ради з»ясовувати та вирішувати
всі питання а також приймати рішення, які будуть стосуватись
укладення даного договору купівлі – продажу.
5. Після укладення договору купівлі-продажу квартири за
адресою: м. Городня, вул. Жижкуна, буд. № 2, кв. № 14 прийняти її у
власність Городнянської міської ради та зарахувати придбану квартиру
м. Городня, вул. Жижкуна, буд. № 2, кв. № 14 до фонду для тимчасового
проживання ВПО.
6. Передати на баланс Городнянської ЖЕД квартиру за
адресою: м. Городня, вул. Жижкуна, буд. № 2, кв. № 14 згідно даного
рішення та акту прийому-передачі.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного
розвитку, законності та правопорядку.

Міський голова

Андрій БОГДАН

