
 
 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
03  серпня 2022 року                № 262  
 
Про утворення комісії з приймання-передачі  
від ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка»  
у комунальну власність Диканської селищної ради  
артезіанських свердловин в с. Балясне та с. Орданівка 
 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі рішення двадцять дев’ятої сесії Диканської селищної ради 
восьмого скликання від 12.07.2022 року № 15 «Про прийняття у комунальну 
власність Диканської селищної ради артезіанських свердловин в с. Балясне та с. 
Орданівка», враховуючи клопотання ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка» щодо 
делегування представників до складу комісії, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 

1. Утворити комісію з приймання-передачі від ТОВ «Агрофірма «ім. 
Довженка» у комунальну власність Диканської селищної ради на баланс 
Диканського комбінату комунальних підприємств артезіанських свердловин, 
водогонів та іншого майна систем водопостачання в с. Балясне та с. Орданівка 
згідно з додатком. 

2. Комісії у місячний термін здійснити приймання-передачу артезіанських 
свердловин, водогонів та іншого майна систем водопостачання від ТОВ 
«Агрофірма «ім. Довженка» у комунальну власність Диканської селищної ради 
на баланс Диканського комбінату комунальних підприємств. 

3. Комісії після підписання акту приймання-передачі надати його на 
затвердження селищному голові.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету Диканської селищної ради 
Олександра ВОРОНУ. 

 
 
 
Селищний голова                                                               Сергій ДАВИДЕНКО 
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ДОДАТОК 
до рішення виконавчого комітету  
Диканської селищної ради  
від 03.08.2022 р. № 262 

 
Склад комісії  

з приймання-передачі від ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка» у комунальну 
власність Диканської селищної ради на баланс Диканського комбінату 

комунальних підприємств артезіанських свердловин, водогонів та іншого майна 
систем водопостачання в с. Балясне та с. Орданівка 

 
Голова комісії: 

КУЛИК Вікторія Олександрівна – начальник Диканського комбінату 
комунальних підприємств; 

Члени комісії: 
ТАНДУР Ігор Андрійович – головний інженер Диканського комбінату 
комунальних підприємств; 
ЧИНЯКІНА Жанна Володимирівна – головний бухгалтер Диканського 
комбінату комунальних підприємств; 
СЕМКО Валерій Васильович – начальник відділу управління комунальним 
майном виконавчого комітету Диканської селищної ради; 
ЗВАГОЛЬСЬКА Наталія Миколаївна – начальник містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства Диканської селищної ради; 
ЛЯХ Ігор Павлович – спеціаліст І категорії відділу з юридичних питань 
виконавчого комітету Диканської селищної ради; 
ОНИЩЕНКО Руслан Миколайович – староста виконавчого комітету 
Диканської селищної ради; 
БУДЯНИК Магдалина Іванівна – староста виконавчого комітету Диканської 
селищної ради;  
ДІДЕНКО Олена Дмитрівна – фінансовий директор ТОВ «Агрофірма ім. 
Довженка»; 
ТИТАРЕНКО Олег Іванович – директор з юридичних та кадрових питань ТОВ 
«Агрофірма ім. Довженка»; 
ФЕСЕНКО Микола Іванович – начальник відділу утримання та ремонту 
будівель та споруд  ТОВ «Агрофірма ім. Довженка»; 
ВОЛИК Віктор Степанович – головний енергетик ТОВ Агрофірма «ім. 
Довженка»; 
ЄРЕМЕНОК Володимир Петрович – провідний  інженер  ТОВ Агрофірма «ім. 
Довженка». 
 
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету  
Диканської селищної ради      Олександр ВОРОНА 


