
 Проект 

 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(третя сесія восьмого скликання) 

 

від 11 лютого  2021 року 

м. Городня 

 

Про  надання згоди на прийняття 

майна із спільної власності 

територіальних громад міста та сіл 

Городнянського району 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, враховуючи рішення двадцять восьмої сесії 

сьомого скликання Городнянської районної ради від 25 червня 2020 року № 500 

«Про затвердження переліків закладів, установ та підприємств, нерухомого 

майна і транспортних засобів спільної власності територіальних громад міста та 

сіл Городнянського району», Городнянська міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. Надати згоду на прийняття майна із спільної власності 

територіальних громад міста та сіл Городнянського району у комунальну 

власність територіальної громади Городнянської міської ради нерухомого 

майна, що перебуває в управлінні та на балансі Городнянської районної 

державної адміністрації, а саме: 

-  пунк пропуску «Ільмівка» - інвентарний номер 10310008, балансовою 

вартістю 18312,82 тис. грн., 2002 р. введення в експлуатацію; 

- пункт пропуску «Деревини» - інвентарний номер 1030009, балансовою 

вартістю 20822,29 тис. грн., 2002 р. введення в експлуатацію. 

2.  Створити комісію по передачі комунального майна зазначеного в пункті 

1 даного рішення:    

     - Лахнеко І.М. – заступник голови Городнянської міської ради – голова 

комісії; 

          - Осадча В.О. – головний спеціаліст з питань комунальної власності  

відділу економіки, транспорту, торгівлі та інвестицій Городнянської міської 

ради – секретар комісії 

 

 



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.Комісії по передачі комунального майна підготувати та подати на 

затвердження на чергову сесію міської ради акти-приймання передачі майна із 

спільної власності територіальних громад сіл та  селищ Городнянського району 

у комунальну власність територіальної громади Городнянської міської ради. 

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин ,охорони природи тамістобудівної діяльності. 

 

 

Міський голова      Андрій БОГДАН  

 
 


