
                                                         
                                                                   УКРАЇНА                                             ПРОЕКТ 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я  

(тринадцята (31) сесія сьомого скликання) 

 

 

від  07  березня  2019 року 

м. Городня 

 

Про прийняття   майна у  комунальну 

власність  Городнянської  міської ради 

 

Розглянувши листи виконуючих обов’язки  старост :  Ткаченко О.Я., 

Куцої Л.В. Хрипівського та Моложавського  старостинських  округів,  та  в 

зв’язку  з необхідністю  впорядкування  обліку комунального майна 

Городнянської міської ради, керуючись   статтями  25, 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,, Законом України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад»,  Городнянська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Прийняти в комунальну власність  Городнянської міської ради  

нерухоме майно, яке не було обліковане  Хрипівською   сільською радою 

автобусну  зупинку за адресою  Чернігівська область, с. Хрипівка, вул. Миру  

по справедливій  вартості 3 000 ( три тисячі) гривень, згідно акту №1, 

проведення оцінки майна комісією по  прийняттю на баланс передачі та 

списання основних засобів (додається).   

 2. Передати в господарське відання та на баланс комунальному   

підприємству «Смичинське» Городнянської міської ради вищевказане майно , 

згідно акту №2, (додається). 

 3. Поставити на баланс  Городнянської міської ради нерухоме  майно 

яке є  комунальною власністю  об’єднаної  територіальної громади, згідно акту 

№3: 

3.1. Нежитлова будівля за адресою Чернігівська область, Городнянський 

район, с. Невкля, вул. Горького,буд.43, балансова вартість даної будівлі 

становить 8200 (вісім тисяч двісті гривень 00 копійок) . 

3.2. Нежитлова будівля за адресою Чернігівська область, Городнянський 

район, с. Моложава, вул. Вознесенська, буд.27б, балансова вартість даної 

будівлі становить 24118 (Двадцять чотири тисячі сто вісімнадцять гривень 00 

копійок). 



 4. Прийняти у комунальну власність Городнянської міської ради 

нерухоме майно обслуговуючу будівлю за адресою Чернігівська область, 

м.Городня, вул.Троїцька, буд.14 по справедливій  вартості 2000 (Дві тисячі 

гривень 00 копійок), згідно акту №4, проведення оцінки майна комісією по  

прийняттю на баланс передачі та списання основних засобів (додається).   

 6. Передати в господарське відання  відділу культури молоді та спорту 

Городнянської міської ради вищевказане майно, згідно акту №5(додається) 

 7. 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 

 

 

 

 
 


