
                                                                                      
                                                                           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              

    (четверта сесія восьмого скликання) 

 

від 02 квітня 2021 року  

м. Городня 

 

Про  безоплатне  прийняття  у  кому- 

нальну    власність    Городнянської   

міської   ради  майна спільної власності  

територіальних громад міста та сіл 

Городнянського району  

 

Розглянувши рішення п’ятої сесії восьмого скликання   Чернігівської 

районної ради від 23.03.2021 року «Про передачу майна спільної власності 

територіальних громад міста та сіл Городнянського району у комунальну 

власність територіальної громади міста Городня,  в особі Городнянської міської 

ради» , відповідно до  Закону України «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності , Городнянська міська 

рада в и р і ш и л а : 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Городнянської міської 

ради  майно спільної власності територіальних громад міста та сіл 

Городнянського району, згідно додатку . 

           

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

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

згідно вимог чинного законодавства. 

 

 3.  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                   Андрій  БОГДАН 

 

 



                                                                      Додаток  

до рішення четвертої сесії восьмого скликання 

                                                                                                                          Городнянської міської ради від 02 квітня 2021 року 

   " Про  безоплатне  прийняття  у  комунальну   власність  

    Городнянської  міської  ради  майна спільної власності  

                                                                                                                          територіальних громад міста та сіл Городнянського  

                                               району  

 

 

Перелік майна спільної власності територіальних громад міста та сіл 

Городнянського району, що передається у комунальну власність  Городнянської 

міської ради 

Назва об'єкта 
Інвентарний 

номер 
Адреса 

Рік введення в 

експлуатацію 

Балансова 
вартість 

Пункт пропуску 

«Ільмівка» 10310008 с. Ільмівка 2002 р. 18312,82 

Пункт пропуску 

«Деревини» 10310009 с. Деревини 2002 р. 20822,29 
 

 

Секретар міської ради                                                           Світлана БІЛЬСЬКА               

 


