
Проект 

 

УКРАЇНА 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

(тридцять сьома сесія сьомого скликання) 
 

_____________ 2020 року 

        м. Чернігів 

 

Про передачу частини будівлі 

фельдшерського пункту, приладів обліку, 

майна та запасів  у комунальну власність 

Гончарівської об’єднаної територіальної 

громади  

 

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 Гончарівської селищної ради Чернігівського району 

Чернігівської області від 15 вересня 2020 року «Про надання згоди на 

передачу об’єктів нерухомого майна, приладів обліку та майна Слабинського 

ФАПу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського 

району до комунальної власності Гончарівської громади» та згоду 

комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області, районна рада вирішила: 

1. Передати безоплатно з спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Чернігівського району у власність Гончарівської об’єднаної 

територіальної громади частину фельдшерського пункту, 1998 року введення 

в експлуатацію, первісною балансовою вартістю - 6 816,00 грн., залишковою 

балансовою вартістю 1255,00 грн., прилади обліку та майно згідно з 

додатком 2 до цього рішення та запасів згідно з додатком 3 до цього рішення, 

які перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області. 

2. Уповноважити для участі в роботі комісії з питань передачі 

зазначеного вище об’єкта нерухомого майна, майна, приладів обліку  та 

запасів - 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 Германа Ю. Л.; 

начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради 

Хренову Н. Г.; генерального директора КНП «Чернігівський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Куницю В. М.; головного бухгалтера 

КНП «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Мессе Р. С. 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області забезпечити передачу будівель, майна,  

приладів обліку та запасів, зазначених у додатках 1-3 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 об’єкт 

нерухомості, який  зазначено у додатку 1 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 1 

до рішення Чернігівської районної ради 

від «__» _________ 2020 року 

«Про передачу об’єктів нерухомого майна, 

майна, приладів обліку та запасів  у 

комунальну власність Гончарівської 

об’єднаної територіальної громади » 

(37 сесія 7 скликання) 

 

Перелік 

прилади обліку та майно, які підлягають передачі з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у власність 

Гончарівської об’єднаної територіальної громади 

№ 

з/п 

Назва майна, 

інвентарний/номенклатурний 

номер 

Кількість, 

од 

Первісна 

балансова 

вартість, 

грн. 

Залишкова 

балансова 

вартість, 

грн. 

1. Лічильник газу, Т0000011511 1 1000,00 500,00 

2. Електролічильник, Т0000011505 2 327,26 163,63 

3. 
Котел опалювальний 

твердопаливний водогрійний 

«Altep» КТ-1Е, 10420029 

1 24000,00 17600,00 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        С. М. Струк 
 

 

Додаток 2 

до рішення Чернігівської районної ради 

від «__» _________ 2020 року 

«Про передачу об’єктів нерухомого 

майна, майна, приладів обліку та запасів  

у комунальну власність Гончарівської 

об’єднаної територіальної громади » 

(37 сесія 7 скликання) 

 

Перелік 

запасів, які підлягають передачі з спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Чернігівського району у власність Гончарівської об’єднаної 

територіальної громади 

№ 

з/п 

Назва майна, номенклатурний номер Фактична 

кількість, кг 

Первісна 

вартість, 

грн. 
1.  Торфобрикет, 1514Т0000000701 3000,00 4050,00 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        С. М. Струк 



Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про передачу об’єктів нерухомого майна, майна, 

приладів обліку та запасів  у комунальну власність Гончарівської об’єднаної 

територіальної громади» 

 

Враховуючи рішення Гончарівської селищної ради Чернігівського 

району Чернігівської області від 15 вересня 2020 року «Про надання згоди на 

передачу об’єктів нерухомого майна, приладів обліку та майна Слабинського 

ФАПу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського 

району до комунальної власності Гончарівської громади» та згоду 

комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області, керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 та 

пунктом 4 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

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 

 

 


