
  
 

У К Р А Ї Н А 

 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                           

(четверта (22) сесія сьомого скликання) 

 

від  05 квітня 2018  року                              

м. Городня 

 

Про  прийняття  

у власність територіальної 

громади Городнянської міської ради  

об’єктів спільної власності територіальних 

громад міста та сіл Городнянського району 

 

              Розглянувши рішення № 276 шістнадцятої сесії сьомого скликання 

Городнянської районної ради від 22 березня 2018 року «Про безоплатну 

передачу об’єктів спільної власності територіальних громад  міста та сіл 

Городнянського району у власність територіальної громади Городнянської 

міської ради», врахувавши результати роботи комісії з прийому-передачі 

об’єктів спільної власності територіальних громад міста та сіл району, 

керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законом України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Законом України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» та ст. 89 Бюджетного кодексу України, міська рада, -  

  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Прийняти у власність територіальної громади Городнянської міської ради 

заклади культури разом із закріпленими за ними основними засобами, 

фондами, матеріальними цінностями та майном спільної власності 

територіальних громад міста та сіл Городнянського району, а саме: 

  - Городнянську централізовану бібліотечну систему (код юридичної особи 

ЄДРПОУ 05534769) за виключенням бібліотек - філій, що не ввійшли до 

об’єднаної територіальної громади Городнянської міської ради; 

  - Городнянський районний будинок культури (код юридичної особи 

ЄДРПОУ 05534491); 

  - комунальну організацію «Комунальний заклад Городнянська школа 

мистецтв імені  Лідії Кондрашевської» (код юридичної особи ЄДРПОУ 

05535007); 



  - Городнянський історико-краєзнавчий музей (код юридичної особи 

ЄДРПОУ 34370920). 

2. Прийняти у власність територіальної громади Городнянської міської ради  

нерухоме майно  спільної   власності територіальних громад міста та сіл 

Городнянського району згідно додатку 1. 

3. Комісії провести прийом-передачу закладів культури разом із 

закріпленими за ними основними засобами, фондами, матеріальними 

цінностями та майном спільної власності територіальних громад міста та сіл 

Городнянського району. 

4. Передати в оперативне управління та на баланс відділу культури, сім’ї, 

молоді і спорту Городнянської міської ради заклади культури разом із 

закріпленими за ними основними засобами, фондами, матеріальними 

цінностями та майном. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи 

Городнянської міської ради.  

. 

 

 Міський голова                                                          А.І. Богдан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 1 до 
                                                        рішення четвертої (22) сесії сьомого скликання  

                                                                 Городнянської міської ради від 05 квітня 2018 р.                                                                                                                  

                                                                «Про прийняття у власність 

                                                                територіальної громади Городнянської міської  

                                                                ради об’єктів спільної власності територіальних   

                                                                громад міста та сіл Городнянського району» 
 

Перелік об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних 

громад міста та сіл Городнянського району, які приймаються  у 

комунальну власність територіальної громади Городнянської міської 

ради. 

 
Нерухоме майно: 

№ 

п/п 

Назва об’єкта Інвентарн

ий номер 

Адреса Рік 

введення 

в експлу- 

атацію 

Балансова 

вартість 

Залишкова 

вартість 

1 Будівля районного 

будинку культури 

10310002 

 

м. Городня, вул. 

Троїцька, 8а 

1984 2817858,0  

2. Будівля школи 

мистецтв 

10310003 м. Городня, вул. 

Троїцька, 12 

1957 258445,0  

3. Приміщення 

історико-

краєзнавчого 

музею 

10310001 м. Городня, вул. 

Троїцька, 14 

1898 275197,0  

4. Танцмайданчик 10310004 Парк культури і 

відпочинку 

1975 3763,0  

 

  

 

 

 


