
                                                                                                       
                                                        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 згідно акту приймання- передачі, додаток №1. 

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

молоді та спорту  Городнянської міської ради майно, додаток №2 

  3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на  постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 

         Міський  голова                                                                     А.І. Богдан 

 

 



 
Додаток №1 до рішення дев’ятнадцятої (37) сесії  

сьомого скликання від 03.12.2019 р. 

  «Про прийняття  об’єктів спільної власності територіальних 

 громад міста та сіл Городнянського району у комунальну 

 власність територіальної громади Городнянської міської ради    

 

                                                                                                                                 

                                                                     Акт 

                                    приймання-передачі майна  

 

 
«02 »  грудня  2019 

 

Комісія створена відповідно до рішення 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», зі змінами від 07.06.2018 року у складі: 

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

органів ради Городнянської міської ради – голова комісії;  

2.  Примак Г.Г.- заступник голови Городнянської районної ради – заступник 

голови комісії; 

3.  Пінчук В.М. - начальник фінансового відділу Городнянської міської ради; 

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

Городнянської міської ради - секретар комісії. 

 Члени комісії:  

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

земельних відносин та охорони природи Городнянської міської ради;  

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

фінансів та соціально–економічного розвитку Городнянської міської ради;  

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

молоддю Городнянської міської ради;  

8. Сукало І.М. – головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення з питань 

комунального майна виконавчого апарату Городнянської районної ради;  

9. Слюнкова Н.Л. – головний спеціаліст відділу економіки Городнянської 

районної державної адміністрації; 

10. Биховець О.Є. – начальник відділу культури і туризму Городнянської районної 

державної адміністрації (з питань приймання-передачі майна закладів культури); 

11. Калита О.І. - завідувач методичного центру  інтеграції клубних та 

бібліотечних закладів 

12. Мельник О.В.-  головний бухгалтер відділу культури і туризму Городнянської 

районної державної адміністрації                         

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

Городнянської районної державної адміністрації (з питань приймання-передачі 

майна закладів культури);  



14. Дегтяр О.В. – бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу культури, сім`ї, 

молоді та спорту Городнянської міської ради (з питань приймання передачі майна 

закладів культури);  

15.  Герасименко С.В. – начальника господарчої групи відділу освіти ,молоді та 

сорту Городнянської районної державної адміністрації.  

 

« 26 » листопада 2019 року комісія провела обстеження приміщень та майна 

об’єктів передачі , що належить до спільної власності територіальних громад 

міста та сіл Городнянського району та знаходяться на балансі Відділу освіти , 

молоді та спорту Городнянської районної державної  адміністрації , і передаються 

в комунальну власність Городнянської міської об’єднаної територіальної громади 

в особі Городнянської міської ради.  

 

Комісія встановила, що до складу нерухомого майна об’єкта передачі 

входять: 

1. Будівлі колишньої  Володимирівської школи разом з закріпленими за 

ними основними засобами, фондами, матеріальними цінностями та майном 

спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району, 

згідно додатку №1 до акту приймання-передачі. 

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

майном закріпленим за нею, згідно додатку №2 до акту приймання-передачі. 

 

Комісія оглянула та звірила фактичну наявність рухомого та нерухомого 

майна, інших матеріальних цінностей із зазначених даних в актах приймання-

передачі, та вирішила передати рухоме та нерухоме майно із спільної власності 

територіальних громад міста та сіл Городнянського району, що знаходяться на 

балансі Відділу освіти , молоді та спорту Городнянської районної державної  

адміністрації , та прийняти в комунальну власність Городнянської міської 

об’єднаної територіальної громади в особі Городнянської міської ради. 

 

До акту приймання-передачі додається : 

1. Додаток № 1 (рухоме та нерухоме майно Володимирівської школи) 

2. Додаток № 2 ( бібліотечний фонд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток №1  

До акту приймання- передачі  

від 03 грудня 2019 року 

 

 

Рухоме та нерухоме майно 

Рахунки: 1013,1014 Будівлі та інші основні засоби 
№ 

п/п 

Назва  

інвентарного 

об’єкта 

Рік 

випуску 

Інвентарн

ий номер 

Кількі

сть 

Балансова 

вартість 

грн. 

Сума 

нарахован

ого зносу, 

грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Будівля школи 1986 10300001 1 1046582,00 1046582,00 0,00 

2 Житлова будівля 1968 10320003 1 16798,00 16798,00 0,00 

3 Погріб 1980 10310006 1 1614,00 1614,00 0,00 

4 Туалет 1986 10310005 1 1009,00 1009,00 0,00 

5 Бруси 

гімнастичні 

- 10490008 1 589,00 589,00 0,00 

6 Бруси 

гімнастичні 

- 10490060 1 243,00 243,00 0,00 

7 Котел 

опалювальний 

- 10410080/1 

10410080/2 

2 9194,00 9194,00 0,00 

8 Насос водяний - 10490081 1 3096,00 3096,00 0,00 

9 Насос водяний - 10490015 1 3800,00 

 

3800,00 0,00 

10 Перекладини 

паралельні 

- 10490063 1 618,00 

 

618,00 0,00 

11 Піраміда 

гімнастична 

- 10490061 1 492,00 492,00 0,00 

12 Стіл 

демонстраційни

й 

- 10490044 1 250,00 250,00 0,00 

13 Стіл для 

кабінету хімії 

- 10490019 1 82,00 82,00 0,00 

14 Кільце 

баскетбольне 

- б/н 2 12,00 6,00 6,00 

15 Огорожа 1999р. - б/н 1 600,00 300,00 300,00 

16 Стіл письмовий - б/н 1 76,00 38,00 38,00 

17 Стілець 

учнівський 

- б/н 35 385,00 193,00 192,00 

18 Стінка 

гімнастична 

- б/н 2 92,00 46,00 46,00 

19 Шафа - б/н 2 186,00 93,00 93,00 

20 Шафа - б/н 2 198,00 99,00 99,00 

21 Шафа - б/н 1 138,00 

 

69,00 69,00 

22 Шафа - б/н 1 50,00 25,00 25,00 

23 Шафа книжкова - б/н 13 806,00 403,00 403,00 

24 Шафи різні - б/н 5 255,00 128,00 127,00 

 Всього: - б/н 79 1087165,00 1085767,00 1398,00 



 

Додаток №2  

До акту приймання- передачі  

від 03 грудня 2019 року 

 

 

                                    рахунки: 1112,1113  Бібліотечний фонд 
№ 

з/п 

Назва 

матеріального 

активу 

кількість Балансова 

(первісна) 

вартість, грн. 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн. 

1 обігрівач 1 131,00 65,50 65,50 

2 Література : всього 

документів  

6118 37752,60 18876,30 18876,30 

3 В. т. ч. книг, 

брошур 

5548 34229,00 17114,50 17114,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


