
                                                                                                                              
 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 РІШЕННЯ  

(друга сесія восьмого скликання) 

 

від 23 грудня 2020 року 

м. Городня 

 

Про   безоплатне  прийняття 

у     комунальну      власність  

Городнянської міської   ради 

бібліотек-філій 

 

Розглянувши рішення тридцятої сесії сьомого скликання Городнянської 

районної ради від 24 листопада 2020 року № 536 «Про порушення клопотання 

перед Городнянською міською радою про надання згоди на прийняття 

бібліотек-філій та їх передачу», відповідно до Законів України «Про передачу 

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

об’єднання територіальних громад» та ст. 89 Бюджетного кодексу України, 

керуючись ст.ст. 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 Городнянської міської 

ради зі спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського 

району бібліотек-філій разом із закріпленими за ними основними засобами, 

фондами, матеріальними цінностями та майном, згідно переліку, що додається: 

1.1. Бібліотеку-філію с. Автуничі, яка розміщена за адресою: с. 

Автуничі, 1 пров. Армійський, 15. 

1.2. Бібліотеку-філію с. Ваганичі, яка розміщена за адресою: с. 

Ваганичі, вул. 1 Травня,1. 

1.3. Бібліотеку-філію с. Деревини, яка розміщена за адресою: с. 

Деревини, вул.Гагарина,2. 

1.4. Бібліотеку-філію с. Ільмівка, яка розміщена за адресою: с. 

Ільмівка, вул.Миру,80. 

1.5. Бібліотеку-філію с. Лемешівка, яка розміщена за адресою: с. 

Лемешівка, вул.Попудренка, 45. 

1.6. Бібліотеку-філію с. Перепис, яка розміщена за адресою: с. 

Перепис, вул. Троїцька, 59. 

1.7. Бібліотеку-філію с. Хоробичи, яка розміщена за адресою: с. 

Хоробичі, вул.Амосова, 4. 

. 



 

2. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю. привести статутні документи Комунального закладу 

«Городнянська централізована бібліотечна система» у відповідність до вимог 

чинного законодавства. 

 

3. Майно зазначене у п. 1 даного рішення передати в оперативне 

управління та на баланс відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради.  

 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Пірак Н.В. провести організаційні заходи щодо прийнятого майна 

згідно вимог чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності.  

 

Міський голова                                  А.І. Богдан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

                                                                                                                            до рішення другої сесії восьмого скликання  

                     Городнянської міської ради від 23.12.2020  

                                                                                                                                           року «Про безоплатне  прийняття у 

                                                                                                                                           комунальну власність Городнянської 

                                                                                                                                           міської ради бібліотек-філій» 

 

ПЕРЕЛІК 

майна спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського 

району бібліотек-філій, яке передається в Городнянську міську раду  
  

 
№ 

з\п 

Раху

нок, 

субра

хуно

к 

Найме

нуванн

я та 

коротк

а 

характе

ристик

а 

об’єкта 

Найменуванн

я  установи  

Всього 

книг,бро

шур з 

періодич

. 

вид. 

На суму Кількіс

ть 

книг, 

брошу

р 

(  

прим.) 

Первісна 

вартість 

 (грн.) 

Знос 

 

  (грн) 

Балансова 

вартість 

(грн.) 

 1112 Літер

атура 

б\ф 

с.Автуничі 

5869 35111,11 5367 31183,68 15591,84 15591,84 

 1112  б/ф 

с.Ваганичі 

6924 44421,09 6577 41236,46 20618,23 20618,23 

 1112  б/ф с. 

Деревини 

6319 35865,48 5840 34150,39 17075,20 17075,20 

 1112  б/ф с. 

Ільмівка  

5138 30589,22  4680 30121,21 15060,60 15060,60 

 1112  б/ф с. 

Лемешівка 

9522 46971,50 8974                                         42546,42 21273,21 21273,21 

 1112  б/ф с. 

Перепис 

6053 33639,12 5518 30127,74 15063,87 15063,87 

 1112  б/ф с. 

Хоробичі 

5301 37466,95 4805 36559,70 18279,85 18279,85 

    45126 264064,5 41761 245925,6 122962,8 122962,8 

 

 
 

1113 Вогнегасник (Лемешівськаб/ф) 111360063 1 75,00 37,5 37,50 

1113 Державний прапор 

(Автуничі,Лемешівка,Перепис) 

111360071,68,7

0 

3 90,00 45,00 45,00 


