
                                                                                                                                 
 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 РІШЕННЯ  

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 
від 27 липня 2022 року 

м. Городня 

 

Про  внесення   змін  до  рішення  

двадцять шостої (44) сесії сьомого  

скликання Городнянської міської 

ради від 20.10.2020 року  «Про  на- 

дання  згоди  на прийняття майна  

в   комунальну  власність  міської  

ради» 

 

 Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності, враховуючи рекомендації Міністерства економіки України, 

викладених у листі № 3213-06/40955-06 від 23.06.2022 року, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань  комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності, керуючись п. 51, ч.1 ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада                  

в и р і ш и л а : 

 

 1. Внести зміни до рішення двадцять шостої (44) сесії сьомого скликання 

Городнянської міської ради від 20.10.2020 року «Про надання  згоди на прийняття 

майна в комунальну власність міської ради», виклавши його у наступній редакції: 

 «Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Городнянської 

міської територіальної громади нежитлової будівлі загальною площею 194,9 кв. метрів: 

нежитлова будівля А-1 - 140,7 кв. метрів, котельня а1, гараж Б-1 - 54,2 кв. метрів 

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1866860174214), які розташовані за 

адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Льонозаводська, 

8, та земельну ділянку на якій розташовані вказані будівлі площею 0.1438 га, 

кадастровий номер 7421410100:00:002:2421, що перебувають у державній власності та 

знаходяться у сфері управління Держпродспоживслужби для забезпечення розвитку 

мережі установ соціального забезпечення громади з умовою використання вказаних 

об’єктів за цільовим призначенням із забороною їх відчуження у приватну власність.» 

      2. Вважати таким, що втратило чинність  рішення дванадцятої сесії восьмого 

скликання Городнянської міської ради від 17.02.2022 року «Про внесення змін до 

рішення двадцять шостої (44) сесії сьомого скликання Городнянської міської ради від 

20.10.2020 року «Про надання згоди на прийняття майна в комунальну власність 

міської ради». 

3. Контроль за виконанням 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 дванадцятої сесії восьмого скликання Городнянської 

міської ради 
            «Про внесення змін до рішення двадцять шостої (44) сесії сьомого   

     скликання Городнянської міської ради від 20.10.2020 року «Про надання          

             згоди на прийняття майна в комунальну власність міської ради» 

 

Потреба і мета прийняття рішення:  

Рішенням двадцять шостої (44) сесії сьомого скликання Городнянської міської 

ради від 20.10.2020 року «Про надання  згоди на прийняття майна в комунальну 

власність міської ради» надано згоду на прийняття у комунальну власність міської 

ради нежитлової будівлі за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, м. 

Городня, вул. Льонозаводська, 8. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Міністерства економіки України розглянувши вказане 

рішення своїм листом № 3213-06/40955-06 від 23.06.2022 року надало рекомендації 

щодо доопрацювання рішення ради відповідно до наданих пропозицій. 

 Тому зазначене рішення пропонується викласти у наступній редакції: 
 «Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Городнянської 

міської територіальної громади нежитлової будівлі загальною площею 194,9 кв. метрів: 

нежитлова будівля А-1 - 140,7 кв. метрів, котельня а1, гараж Б-1 - 54,2 кв. метрів 

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1866860174214), які розташовані за 

адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Льонозаводська, 

8, та земельну ділянку на якій розташовані вказані будівлі площею 0.1438 га, 

кадастровий номер 7421410100:00:002:2421, що перебувають у державній власності та 

знаходяться у сфері управління Держпродспоживслужби для забезпечення розвитку 

мережі соціального громади за умови використання вказаних об’єктів за цільовим 

призначенням із забороною їх відчуження у приватну власність.» 

            

 Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: реалізація права органу місцевого самоврядування, 

передбаченого п. 51, ч.1 ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», щодо отримання у комунальну власність нежитлового приміщення з 

митою розширення матеріально-технічної бази громади.  

  

 

 

 

Начальник юридичного відділу 

Городнянської міської ради                                                               Яценко Д.В.   

 


