
                                                                                                      Проект 

                                                        УКРАЇНА                             

    Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  

(дев'ятнадцята (37) сесія сьомого скликання) 

 

від 03 грудня 2019 року    

м. Городня 

  

Про прийняття  об’єктів спільної 

власності територіальних громад 

міста та сіл Городнянського району 

у комунальну власність територіальної 

громади Городнянської міської ради    

 

Взявши до уваги результати роботи комісії з прийому-передачі об’єктів 

спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського 

району, відповідно до рішення вісімнадцятої (36) сесії сьомого скликання 

Городнянської міської ради від 18.10.2019 року «Про порушення клопотання 

перед Городнянською районною радою про передачу майна спільної 

власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району у 

власність територіальної громади Городнянської міської ради», рішення 

двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Городнянської районної ради №444 

від 24.10.2019 року «Про  безоплатну передачу об’єктів спільної власності 

територіальних громад міста та сіл Городнянського району у комунальну 

власність територіальної громади Городнянської міської ради», враховуючи 

рекомендації постійно діючої  комісію з питань комунальної власності, 

земельних відносин та охорони природи Городнянської міської ради, 

керуючись статтями 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», Законом України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад»,  Городнянська міська рада 
 

                                                  В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Прийняти безоплатно у власність територіальної громади 

Городнянської міської ради об’єкти спільної власності територіальних 

громад  міста та сіл Городнянського району , а саме: 

1.1. Будівлю колишньої Володимирівської школи разом з закріпленими 

за нею основними засобами , фондами, матеріальними цінностями та майном 

спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського 

району,  згідно додатку №1. 

1.2. Бібліотеку-філію с. Володимирівка разом з бібліотечним фондам та 

майном закріпленим за нею, згідно додатку №2. 



2. Передати в оперативне управління та на баланс відділу культури , 

сім’ї, молоді та спорту  Городнянської міської ради майно, згідно додатку 

№3. 

  3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на  постійну 

комісію з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони 

природи Городнянської міської ради. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                     А.І. Богдан 

 

 
 


