
                                                                                                             
 

У К Р А Ї Н А 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я    
                                                (п`ята (23) сесія сьомого скликання) 

 

від 07 червня 2018 року                              

м. Городня 

 

Про внесення  змін  до рішення  

третьої  (21)  сесії сьомого скли- 

кання   Городнянської   міської  

ради   від  1  березня  2018  року  

«Про надання згоди на прийнят- 

тя   у   власність  територіальної  

громади  Городнянської міської 

ради об’єктів спільної власності 

територіальних громад  міста та  

сіл Городнянського району» 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

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

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

територіальних громад», Городнянська міська рада, -  
  

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.  Внести зміни до п. 2 рішення третьої (21) сесії сьомого скликання 

Городнянської міської ради від 1 березня 2018 року «Про надання згоди на 

прийняття у власність територіальної громади Городнянської міської ради 

об’єктів спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського 

району», виклавши його в новій редакції: 

 «2. Створити комісію з прийому-передачі у власність територіальної 

громади Городнянської міської ради об’єктів спільної власності територіальних 

громад міста та сіл Городнянського району у складі: 

- Мамедов В.В. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Городнянської міської ради – голова комісії;  

- Пінчук В.М. -  начальник  фінансового  відділу  Городнянської міської 

ради – заступник голови комісії; 

- Підлісна І.І. – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 

Городнянської міської ради - секретар комісії.  

Члени комісії: 

- Баглай В.А. – голова постійної комісії з питань комунальної власності, 

земельних відносин та охорони природи Городнянської міської ради;  



- Кузьменко С.А. – голова постійної комісії з питань бюджету, 

планування, фінансів та соціально–економічного розвитку Городнянської 

міської ради; 

- Яцкова О.Ю. – голова комісії з питань освіти, культури, спорту та 

роботи з молоддю Городнянської міської ради;      

- Дубровський О.О. – начальник господарчої групи відділу освіти 

Городнянської районної державної адміністрації (з питань приймання-передачі 

майна закладів освіти);  

- Сукало І.М. – головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення з 

питань комунального майна виконавчого апарату Городнянської районної ради; 

- Слюнькова Н.Л. – головний спеціаліст відділу економіки Городнянської 

районної державної адміністрації; 

- Биховець О.Є. – начальник відділу культури і туризму Городнянської 

районної державної адміністрації (з питань приймання-передачі майна закладів 

культури); 

- Купріянова Н.В. – головний спеціаліст відділу культури і туризму 

Городнянської районної державної адміністрації (з питань приймання-передачі 

майна закладів культури);  

- Дегтяр О.В. – бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу культури, 

сім`ї, молоді та спорту Городнянської міської ради (з питань приймання-

передачі майна закладів культури); 

- Смоляр Г.Л. – начальник відділу освіти Городнянської міської ради (з 

питань приймання-передачі майна закладів освіти);  

- Ковальчук Л.М. – головний бухгалтер відділу освіти Городнянської 

міської ради (з питань приймання-передачі майна закладів освіти); 

- Хоменко І.М. – фахівець централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Городнянської районної державної адміністраціі (з питань приймання-передачі 

майна закладів освіти).  

 

2. Комісії підготувати акти приймання-передачі об’єктів спільної 

власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району закладів 

освіти та доручити міському голові затвердити акти приймання-передачі. 
 

3. 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 
 


