
Проект 

                                                       
У К Р А Ї Н А 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(друга сесія восьмого скликання) 
 

____________________ 2020 року 

м. Чернігів 
 

Про передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Чернігівського району у 

комунальну власність Киселівської 

сільської 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 Киселівської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області від 10 грудня 2020 року «Про надання згоди на 

передачу бюджетних установ та їх майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у комунальну 

власність Киселівської сільської територіальної громади», районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Чернігівського району у комунальну власність Киселівської 

сільської територіальної громади нерухоме майно, згідно з додатком. 

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

державної адміністрації Чернігівської області забезпечити передачу майна, 

зазначеного у додатку до цього рішення, згідно з чинним законодавством.  

3. Уповноважити для участі в роботі комісії з питань передачі 

майна, зазначеного у додатку до цього рішення - депутата районної ради, 

голову постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури                   

Халімона М. В.;  депутата районної ради члена постійної комісії районної 

ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

транспорту та інфраструктури Яковенка О. І. та начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної ради  Хренову Н. Г. 



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                                                                     М. Ф. Силенко 



Додаток 

до рішення Чернігівської районної ради 

від «__» _________ 2020 року 

«Про передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Чернігівського 

району у комунальну власність 

Киселівської сільської територіальної 

громади» 

(3 сесія 8 скликання) 

 

 

Перелік 

нерухомого майна, яке підлягає передачі з спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Чернігівського району у комунальну власність 

Киселівської сільської територіальної громади Чернігівського району  

Чернігівської області 

№ 

з/п 
Назва майна 

Інвентарний 

номер 

Місце  

знаходження 

Первісна 

вартість 

майна, 

грн. 

Залишкова 

вартість 

майна, грн. 

1. Будівля школи №1 101310786 
с. Малинівка,      

вул.Медова, 19 75765,00 20763,39 

2. Погріб 101330784 
с. Малинівка,      

вул.Медова, 19 1895,00 

 
3. Сарай 101330783 

с. Малинівка,      

вул.Медова, 19 588,00 9,72 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради         С. М. Струк 

 


