
           

 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 листопада 2022 року                № 357 
 
Про утворення комісії з приймання-передачі  
частини громадського будинку по вул. Спортивна, 19а  
в с. Балясне Полтавського району Полтавської області 
у комунальну власність Диканської селищної ради  
      

Відповідно до статті 29  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 6 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 р. № 1482, рішення двадцять третьої сесії селищної ради 
восьмого скликання від 26.01.2022 р. №28 «Про приймання у комунальну 
власність Диканської селищної ради частини громадського будинку 
(адмінбудинку) по вул. Спортивній, 19а в с. Балясне» із змінами внесеними 
рішенням двадцять дев’ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 
12.07.2022 р. №20, враховуючи лист-клопотання ТОВ «Агрофірма 
«ім.Довженка» щодо делегування представників до складу комісії, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 

1. Утворити комісію з приймання-передачі частини громадського будинку 
по вул. Спортивна, 19а в с. Балясне Полтавського району Полтавської області із 
власності ТОВ «Агрофірма «ім.Довженка» у комунальну власність Диканської 
селищної ради згідно з додатком. 

2. Комісії у місячний термін здійснити приймання-передачу частини 
громадського будинку по вул. Спортивна, 19а в с. Балясне Полтавського району 
Полтавської області із власності ТОВ «Агрофірма «ім.Довженка» у комунальну 
власність Диканської селищної ради на баланс Виконавчого комітету 
Диканської селищної ради. 

3. Комісії після підписання акту приймання-передачі надати його на 
затвердження виконавчому комітету Диканської селищної ради. 
 
 
Селищний голова                                                               Сергій ДАВИДЕНКО 
 
 



       Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради  
від 14.11.2022 р. № 357 
 
 

Склад комісії з приймання-передачі частини громадського будинку по вул. 
Спортивна, 19а в с. Балясне Полтавського району Полтавської області із 

власності ТОВ «Агрофірма «ім.Довженка» у комунальну власність Диканської 
селищної ради 

 
Голова комісії: 
ВОРОНА Олександр Володимирович – керуючий справами виконавчого 

комітету Диканської селищної ради; 
Члени комісії: 
ДІДЕНКО Олена Дмитрівна – фінансовий директор ТОВ «Агрофірма ім. 

Довженка»; 
ТИТАРЕНКО Олег Іванович – директор з юридичних 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»; 
СТРИГУНОВ Олександр Сергійович – інженер з експлуатації 

устаткування газових об’єктів   ТОВ Агрофірма «ім. Довженка»; 
ЗАЇКА Олександр Анатолійович  - провідний фахівець відділу 

економічної безпеки ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка»; 
ЗВАГОЛЬСЬКА Наталія Миколаївна – начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
Диканської селищної ради; 

ІВАЩЕНКО Тетяна Анатоліївна – спеціаліст І категорії відділу 
бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-господарського 
забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради; 

ОНИЩЕНКО Руслан Миколайович – староста виконавчого комітету 
Диканської селищної ради; 

СЕМКО Валерій Васильович – начальник відділу управління 
комунальним майном виконавчого комітету Диканської селищної ради. 

 
 
 

Керуючий справами виконавчого комітету  
Диканської селищної ради       Олександр ВОРОНА 
 


