
                                                                                                     Проєкт           

                                                                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              

      (шоста сесія восьмого скликання) 

 

від 14 июля 2021 року  

м. Городня 

 

 

Про безоплатну  передачу в комунальну  

власність Седнівської  селищної  

ради нерухомого майна  

 

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

комунальної власності», враховуючи рішення сьомої сесії восьмого скликання 

Седнівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області «Про 

надання згоди на прийняття в комунальну власність Седнівської селищної 

територіальної громади від Городнянської міської ради будівлю ФАП та сараю 

для зберігання палива» від 21.05.2021 року, 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. Припинити право оперативного управління та вилучити з користування 

комунального некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Городнянської міської ради будівлю ФАП 

первісною вартість 20121,00грн. сума нарахованого зносу 20069,43 грн. та сараю 

для зберігання палива первісною вартістю 607,20 грн. сума нарахованого зносу 

607,20 грн.,  і  передати на баланс  Городнянської міської ради.   

  

2. Передати  безоплатно у комунальну власність Седнівської селищної 

ради будівлю ФАП первісною вартість 20121,00грн сума нарахованого зносу 

20069,43 грн. та сараю для зберігання  палива первісною вартістю 607,20 грн. 

сума нарахованого зносу 607,20 грн. 

 

3. Рекомендувати наступних осіб до складу комісії з прийому-передачі 

майна: 

         - Пінчук І.М. – перший заступник міського голови 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; 

          - Назаренко М.П. – генеральний директор КНП  «Городнянський 

ЦПМСД» Городнянської міської ради; 

         - Спода Л.А. – головний бухгалтер КНП  «Городнянський ЦПМСД» 

Городнянської міської ради; 

         - Коржавін  А. П. – завідуючий  господарством КНП  «Городнянський 

ЦПМСД» Городнянської міської ради. 
 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Пірак Н.В. провести організаційні заходи щодо передачі 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                     Андрій БОГДАН 

 

 


