
                                                                                                           
 УКРАЇНА  

 ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

                                       РІШЕННЯ  

                   (дев’ятнадцята   (37)  сесія  сьомого  скликання) 

 

 

 від  03  грудня  2019  року 

 м. Городня 

Про прийняття майна у комунальну 

власність Городнянської  міської ради 

Взявши до уваги результати роботи комісії з прийому-передачі, 

інвентаризаційної комісії Городнянської міської ради, розглянувши лист АК 

«Снов» №03-07/1187  від 29.11.2019 року, клопотання  в.о. старост 

Хрипівського старостинського округу №14 Ткаченко О.Я. та  Сеньківського  

старостинського округу №10 Голована Ю.В. від 31.10.2019 року про прийняття 

на баланс міської ради майна, враховуючи рекомендації постійно діючої  

комісію Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи, керуючись  Законом України « Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності», Законом України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтями 25, 26, 60 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська 

рада  

                

                                      В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти  безоплатно  у комунальну власність територіальної громади   

Городнянської міської ради  та затвердити акти приймання - передачі 

нерухомого  майна (магазини), що належать Мощенському споживчому 

товариству, та які не використовуються в господарській діяльності: 

1.1.Будівля магазина с. Мощенка, вул. Карпенка,буд.10 первісною 

вартістю 39244,00 грн., знос 29659,00 грн. 

1.2. Будівля магазина с.  Гасичівка, вул. Магістральна, буд.45  первісною 

вартістю 10525,00 грн.  

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

молоді та спорту Городнянської міської ради нежитлову будівлю (магазин) за 

адресою Чернігівська обл., Городнянський район, с. Мощенка, вул. Карпенка 

10. 

3. Прийняти в комунальну власність та поставити на баланс наступне 

майно: 



3.1. Будівлю дитячого садка з прилеглими будівлями в с. Конотоп. 
первісною  вартістю (будівля садка - 52000,00грн., сарай - 3100,00грн., погріб- 

600,00грн). 

3.2. Будівлі в с. Дроздовиця по  справедливій  вартості (будівля садка 

50000,00 грн., будівля баня 15000,00 грн.). 

3.3.  Будівлю дитячого садка в с. Стовпівка по справедливій вартості 

50000,00 грн. 

3.4. Будівлю школи в с. Здрягівка по справедливій вартості 10000,00 грн. 

3.5. Будівлю школи в с. Сеньківка по справедливій вартості 50000,00 грн. 

3.6. Будівлю каплиці в с. Півнівщина первісною вартістю 5300,00 грн. та 

передати на баланс відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва Городнянської міської ради. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської  ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони  природи.  

 

 

   Міський голова                       А.І. Богдан 

 

 

 
 

 


