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ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 
 

____________________ 2020 року 

м. Чернігів 
 

Про передачу основних засобів та 

нематеріальних активів зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району у комунальну 

власність Гончарівської  об’єднаної 

територіальної громади 
 

Відповідно пункту 20 частини першої статті 43, пункту 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини третьої статті 8 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та 

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», враховуючи звернення відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області та 

рішення Гончарівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської 

області від 12 березня 2020 року «Про надання згоди на передачу підручників 

та матеріальних цінностей у комунальну власність Гончарівської громади», 

районна рада в и р і ш и л а :  

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Чернігівського району у комунальну власність Гончарівської  

об’єднаної територіальної громади основні засоби та нематеріальні активи для 

Слабинської загальноосвітньої школи І-ІІI ступенів, які придбані відділом 

освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації 

Чернігівської області для нової української школи  та ресурсних кімнат, згідно з                       

додатком 1. 

2. Уповноважити для участі у роботі комісії з питань передачі 

зазначених вище основних засобів та нематеріальних активів - депутата районної 

ради, голову постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури                   

Ващенка Б. М.; депутата районної ради, члена постійної комісії районної ради з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту 

та інфраструктури Коропа О. М. та начальника відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради  Хренову Н. Г. 



3. Чернігівській районній державній адміністрації Чернігівської області 

забезпечити передачу основних засобів та нематеріальних активів, зазначених у 

додатках до цього рішення, згідно з чинним законодавством.  

4. 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 



Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про передачу основних засобів та нематеріальних активів 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у 

комунальну власність Гончарівської  об’єднаної територіальної громади» 

 

Враховуючи звернення відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 

районної державної адміністрації Чернігівської області та рішення 

Гончарівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області від 

12 березня 2020 року «Про надання згоди на передачу підручників та 

матеріальних цінностей у комунальну власність Гончарівської громади», з 

метою передачі основних засобів та нематеріальних активів придбаних 

відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної 

адміністрації Чернігівської області для нової української школи та ресурсних 

кімнат, керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 та пунктом 5 статті 60 

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

статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

та Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», виконавчим апаратом Чернігівської районної ради підготовлено 

проект рішення на розгляд чергової сесії Чернігівської районної ради. 

 

 

Начальник відділу комунального  

майна виконавчого апарату  

районної ради            Н. Г. Хренова 

 
  



Додаток 1 

до рішення Чернігівської районної ради 

від «__» _________ 2020 року 

«Про передачу основних засобів та 

нематеріальних активів зі спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селищ Чернігівського району у 

комунальну власність Гончарівської  

об’єднаної територіальної громади» 

(35 сесія 7 скликання) 

 

 

Перелік 

основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають передачі з спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у 

комунальну власність Гончарівської  об’єднаної територіальної громади 

Чернігівського району  Чернігівської області для                                       

Слабинської загальноосвітньої школи І-ІІI ступенів 

№ 

з/п 
Назва майна, 

Інвентарний 

номер 

Кількість, 

од. 

 

Первісна 

вартість 

майна, 

грн. 

Залишкова 

вартість 

майна, грн. 

1. 
Телевізор з 

кронштейном 101483818 1,0 6740,76 6684,59 

2. 
Шкільні меблі 

(стінка+дошка) 

101633753 1,0 7938,00 7871,85 

3. 
Шкільні меблі 

(стінка+дошка) 

101633773 1,0 8316,00 8246,70 

4. Ноутбук 101463728 1,0 12720,00 12614,00 

5. Література 

 

53,0 1566,64 783,32 

6. Підручники 

 

25,0 1019,28 509,64 

7. Підручники 

 

25,0 1003,22 501,61 

8. Ігровий набір LEGO 

 

7,0 108,50  

9. Тосол 10л. 

 

2,0 712,00  

10. Камера гальмівна 

 

1,0 1629,00  

11. Форсунка в сборе 

 

2,0 2700,00  

12. Хомут 

 

6,0 36,00  

13. Хомут 

 

2,0 10,00  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради             С. М. Струк 

 


