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_____________ 2019 року 

        м. Чернігів 

 

Про передачу з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району ½ частини будівель, 

що знаходяться за адресою: с. Піски, вул. 

Нова, 4 та  перебувають в оперативному 

управлінні відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Чернігівської районної державної 

адміністрації 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 та пункту 4 статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи рішення Пісківської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області від 11 грудня 2018 року «Про надання згоди на 

передачу у власність Пісківської територіальної громади ½ частини будівель 

Пісківського НВК» та лист відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської районної державної адміністрації, районна рада вирішила: 

1. Передати безоплатно з спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Чернігівського району у власність Пісківської територіальної 

громади ½ частину будівель, що знаходяться за адресою: с. Піски,                                  

вул. Нова, 4, згідно з додатком до цього рішення, які перебувають в 

оперативному управлінні відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 

районної державної адміністрації . 

2. Уповноважити для участі в роботі комісії з питань передачі 

зазначених вище об’єктів нерухомого майна - депутата районної ради, голову 

постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та інфраструктури Ващенка Б. М.; 

начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради 

Хренову Н. Г.; начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської районної державної адміністрації Маханькову Т. М.; головного 



бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської районної державної адміністрації Ботяй Ю. В., спеціаліста 

централізованої бухгалтерії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської районної державної адміністрації Стасюк В. В. 

3. Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської районної 

державної адміністрації забезпечити передачу частини будівель, зазначених у 

додатку до цього рішення, згідно з чинним законодавством.  

4. Після закінчення процесу передачі, відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради, підготувати відповідний проект рішення 

районної ради та внести до Переліків об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району такі зміни: 

- виключити з переліку об’єктів нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району частину 

об’єктів нерухомості, які  зазначені у додатку до цього рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та інфраструктури. 

 

 

Голова районної ради           О. М. Ларченко 
  



Додаток  

до рішення Чернігівської районної ради 

від «__» _________ 2019 року 

«Про передачу з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району ½ частини будівель, 

що знаходяться за адресою: с. Піски,                   

вул. Нова, 4 та  перебувають в 

оперативному управлінні відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 

районної державної адміністрації» 

 

 

Перелік 

об’єктів нерухомості, які підлягають передачі з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у власність 

Пісківської територіальної громади 

№ 

з/п 
Назва майна Місце знаходження 

Рік введення в 

експлуатацію 

Первісна 

вартість 

майна, грн. 

1. 
Будівля НВК 

(1/2 частина) 
с.Піски, вул.Нова,4 1962 214085,50 

2. 
Сарай 

(1/2 частина) 
с.Піски, вул.Нова,4 1962 40912,50 

3. 
Погріб   

(1/2 частина) 
с.Піски, вул.Нова,4 1962 214,50 

4. 

Блочна газова 

котельня  

(1/2 частина) 

с.Піски, вул.Нова,4 2000  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        С. М. Струк 


