
                                                                                                                          Проєкт 

УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
( десята сесія  восьмого скликання) 

 

від 02 грудня 2021 року    

м. Городня 
 

Про безоплатне  прийняття у комунальну  

власність рухомого майна 

 

Розглянувши рішення дев’ятої сесії восьмого скликання Київської міської 

ради від 28.07.2020 №61/9140 «Про безоплатну передачу до комунальної 

власності територіальних громад сіл, селищ та міст майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва», враховуючи рекомендації 

постійної комісії Городнянської міської ради з питань комунальної власності, 

земельних відносин, охорони природи та містобудівної діяльності, керуючись 

статтями 25, 26, частиною другою статті  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 та передати на баланс і закріпити на праві господарського відання за  

комунальним підприємством «Городнянське виробниче управління житлово-

комунального господарства» Городнянської міської ради  вантажний  сміттєвоз   

марки МАЗ , модель 5340В2, державний номер АА 5106СЕ, номер кузова 

X5Н427344F0000057, Y3M5340B2F0001260,  об’єм двигуна 6650 куб. см., колір 

білий ,  рік випуску 2015, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серії 

СХО номер  887830, дата реєстрації 15.12.2016 рік, балансовою вартістю 1 625 

707,11грн., комунальним підприємством по охороні, утриманню та експлуатації 

земель водного фонду м. Києва «Плесо».   

       2. Затвердити акти приймання-передачі вище вказаного майна. 

       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 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення десятої сесії восьмого скликання Городнянської міської 

ради  «Про безоплатне  прийняття у комунальну власність рухомого майна». 

 

 

          Проект рішення розроблено відповідно до статей  25, 26, частини другої 

статті  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

урахуванням  рішення дев’ятої сесії восьмого скликання Київської міської ради 

від 28.07.2020 №61/9140 «Про безоплатну передачу до комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва». 

         Прийняття даного рішення дозволить Городнянській міській раді 

безоплатно прийняти у комунальну власність Городнянської міської ради та 

передати на баланс і закріпити на праві господарського відання за  

комунальним підприємством «Городнянське виробниче управління житлово-

комунального господарства» Городнянської міської ради  вантажний  сміттєвоз 

переданий комунальним підприємством по охороні , утриманню та експлуатації 

земель водного фонду м. Києва «Плесо»  та  забезпечити:  

      -  стале надання послуг мешканцям міста; 

      - ефективне використання майна.  

 

 

 

Спеціаліст з питань комунальної власності  

юридичного відділу Городнянської міської ради                Віта ОСАДЧА         
 

 

 

 

 

 

 


