
                                                                                           
                                                                               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              

    (перша сесія восьмого скликання) 

 

від 02 грудня 2020 року  

м. Городня 

 

Про    клопотання   перед    Городнянською  

районною  радою   про   передачу   до  кому- 

нальної   власності  Городнянської   міської 

ради закладів та майна  
 

Керуючись ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Законом України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Городнянська міська 

рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А :  

1. Порушити клопотання перед Городнянською районною радою, щодо безоплатної 

передачі із спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району у 

комунальну власність Городнянської міської ради та надати згоду на прийняття: 

1.1. Закладів освіти, що забезпечували потреби громад, які були приєднані до 

Городнянської міської ради, разом із закріпленими за ним основними засобами, фондами, 

матеріальними цінностями та майном; 

1.2. Основних засобів фондів, матеріальних цінностей та майна, яке перебуває на 

балансі Городнянського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді 

Городнянської районної державної адміністрації; 

1.3.  Основних засобів фондів, матеріальних цінностей та майна, яке перебуває на 

балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Городнянської районної державної адміністрації. 

2. Рекомендувати наступних осіб до складу комісії з передачі: 

         Голова комісії Лахнеко І.М. – заступник міського голови Городнянської міської ради; 

         Заступник голови комісії - Оліфіренко І.Б. -головний спеціаліст відділу освіти 

         Секретар - Осадча В.О. – провідний спеціаліст з питань комунальної власності  відділу 

економіки, транспорту, торгівлі та інвестицій Городнянської міської ради; 

        Члени комісії:  

         Миненко В.М. – завідуючий господарством Городнянської міської ради; 

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

міської ради.   

Підлісна І.І. - – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Городнянської 

міської ради; 

Яценко Д.В. – начальник юридичного відділу Городнянської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, земельних відносин, охорони природи та містобудівної діяльності 

Городнянської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                              А.І. Богдан  


