
                                                  

                  
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              

(двадцята (38) сесія сьомого скликання) 
 

 

від 23 грудня 2019 року                   

м. Городня 

 

Про здійснення організаційних заходів, 

пов’язаних  з   підготовкою  матеріалів 

для  розгляду  питання   про   передачу 

ДП  «Городнянський агролісгосп»  КП 

«Чернігівоблагроліс»  до  комунальної 

власності    Городнянської    об’єднаної 

територіальної громади 

 

                           З метою реалізації реформи децентралізації влади в Україні, 

розглянувши рішення двадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання 

Чернігівської обласної ради № 4-20/VII від 02.12.2019 року «Про процес 

передачі районних дочірніх підприємств комунального підприємства 

«Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради до комунальної власності 

міських, селищних та сільських рад об’єднаних територіальних громад 

Чернігівської області», відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони 

природи, керуючись ст.ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

   

                                                   В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Розпочати процес передачі ДП «Городнянський агролісгосп» КП 

«Чернігівоблагроліс» до комунальної власності Городнянської об’єднаної 

територіальної громади. 

2. Створити та затвердити склад комісії з питань здійснення 

організаційних заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів для розгляду 

питання про передачу ДП «Городнянський агролісгосп» КП 

«Чернігівоблагроліс» до комунальної власності Городнянської об’єднаної 

територіальної громади: 

- Лахнеко І.М. – перший заступник міського голови – голова комісії;  

- Камко Д.М. – спеціаліст 1-ї категорії, юрист юридичного відділу 

Городнянської міської ради; 



- Осадча В.О. - провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу економіки, транспорту, торгівлі та інвестицій  Городнянської міської 

ради - секретар комісії. 

Члени комісії:  

- Деркач Є.Ф. – начальник відділу економіки, транспорту, торгівлі та 

інвестицій Городнянської міської ради; 

- Кузьмін В.М. – представник громадськості;  

- Сергієнко І.В. – начальник відділу  земельних відносин Городнянської 

міської ради; 

- Пірак Н.В. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Городнянської міської ради. 

- Аніщенко С.М. – депутат Городнянської міської ради; 

- Верхуша О.І. – депутат Городнянської районної ради; 

- Коновалов В.І. – Лемешівський сільський голова; 

- Олійник Л.Б. – спеціаліст 1 категорії, землевпорядник Тупичівської 

сільської ради; 

- Вороний М.В. – в.о. старости Виликолиственського старостинського 

окруку; 

- Грабовець О.Я. – інженер землевпорядник Вихвостівської сільської 

ради; 

- Заяць С.М. – головний лісничий ДП «Городнянське лісове 

господарство». 

          3. Затвердити Положення про комісію з питань здійснення організаційних 

заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів для розгляду питання про 

передачу ДП «Городнянський агролісгосп» КП «Чернігівоблагроліс» до  

комунальної власності Городнянської об’єднаної територіальної громади, що 

додається  

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи 

Городнянської міської ради.  

 

 

 

 

Міський голова                                  А.І. Богдан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Додаток 

                                                                                         до рішення двадцятої (38)  

                                                                                         сесії сьомого скликання  

                                                                                   від 23.12.2019 року  

 

   ПОЛОЖЕННЯ 

                про комісію  з  питань  здійснення  організаційних  заходів,  

                пов’язаних з підготовкою матеріалів для розгляду питання 

                про передачу ДП «Городнянський агролісгосп» КП «Черні- 

                гівоблагроліс»  до  комунальної  власності   Городнянської  

                                  об’єднаної територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

Комісія з питань здійснення організаційних заходів, пов’язаних з 

підготовкою матеріалів для розгляду питання про передачу ДП «Городнянський 

агролісгосп» КП «Чернігівоблагроліс» до комунальної власності Городнянської 

об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія) з врахуванням положень 

рішення двадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання Чернігівської 

обласної ради № 4-20/VII від 02.12.2019 року «Про процес передачі районних 

дочірніх підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» 

Чернігівської обласної ради до комунальної власності міських, селищних та 

сільських рад об’єднаних територіальних громад Чернігівської області», 

відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності». 

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними 

актами, а також цим Положенням.  

Склад Комісії визначається та затверджується рішенням сесії 

Городнянської міської ради.  

Основним завданням Комісії є здійснення організаційних заходів, 

пов’язаних з підготовкою матеріалів для розгляду питання про передачу ДП 

«Городнянський агролісгосп» КП «Чернігівоблагроліс» до комунальної 

власності Городнянської об’єднаної територіальної громади. 

 

2. Організація роботи комісії 

Комісія в межах своїх повноважень здійснює: 

- проведення інвентаризації ДП «Городнянський агролісгосп» КП 

«Чернігівоблагроліс», в тому числі земельних ділянок лісогосподарського 

призначення, інших об’єктів нерухомого майна, що закріплені за 

підприємством; 

- визначення межі поділу земель лісогосподарського призначення, що 

закріплені за ДП «Городнянський агролісгосп» в межах територій відповідних 

об’єднаних територіальних громад за погодженням із відповідними 

територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, Державного агентства лісових ресурсів України  та 

підготовка проектів відповідних рішень сесій рад. 



 - узгодження межі поділу земель лісогосподарського призначення із 

суміжними територіальними громадами шляхом підготовки проектів для 

підписання відповідних угод та затвердження їх на сесіях рад; 

- внесення пропозицій щодо вирішення питання про створення 

комунальних лісогосподарських підприємств відповідних об’єднаних 

територіальних громад з метою забезпечення проведення лісовпорядкування; 

- забезпечує направлення рішення сесій міських, селищних та сільських 

рад об’єднаних територіальних громад щодо розмежування (визначення меж 

поділу) земель лісогосподарського призначення, що перебувають на праві 

постійного користування за районними дочірніми підприємствами, до 

управління комунального майна Чернігівської обласної ради. 

Комісія має право:  

- залучати спеціалістів (за погодженням з їх керівниками) для вирішення 

питань, що належать до її компетенції;  

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацію, 

документи та інші матеріали необхідні для виконання завдань, покладених на 

комісію;  

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних 

працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції. 

Формою роботи Комісії є засідання.  

Голова комісії скликає та веде засідання Комісії в міру необхідності, дає 

доручення членам Комісії, представляє Комісію у відносинах з іншими 

органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, 

громадянами. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо у ньому 

беруть участь не менше половини її членів.  

Розгляд питань починається з оголошення складу Комісії. Головуючий на 

засіданні Комісії оголошує, які питання підлягають розгляду. На засіданні 

заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді матеріалів,  досліджуються 

подані документи та вирішуються клопотання.  

 Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівності голосів, голос голови 

комісії є вирішальним. За результатами роботи Комісії складаються відповідні 

протоколи.  

3. Прикінцеві положення 

1) адреса Комісії для надсилання кореспонденції: вул. Троїцька, 13, м 

Городня Чернігівської області, 15100; 

2) ліквідація та реорганізація Комісії здійснюється за ініціативою 

Городнянської міської ради та в інших випадках, передбачених законодавством 

України;  

3) дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

рішенням сесії Городнянської міської ради.  

 


