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м. Чернігів

І Іро передачу транспортного засобу у 
комунальну власність Іванівської сільської 
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 Іванівської сільської ради Чернігівського району 
Чернігівської області від 23 лютого 2021 року «Про надання згоди на 
прийняття автомобілів зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернігівського району у комунальну власність Іванівської 
сільської ради» та згоду відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 
районної державної адміністрації Чернігівської області, районна рада 
вирішила:

1. Передати безоплатно з спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернігівського району у комунальну власність Іванівської 
сільської територіальної громади транспортний засіб - автомобіль ПАЗ 2107, 
місце знаходження: м. Чернігів, вулиця Шевченка, 48, реєстраційний номер 
СВ8247АА, номер шасі ХТА21070052062142, 2004 року випуску, первісною 
вартістю 23707,00 гри., що перебувають на балансі відділу освіти, сім’ї, 
молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації 
Чернігівської області.

2. Уповноважити для участі в роботі комісії з питань передачі 
зазначеного вище майна - депутата районної ради, голову постійної комісії 
районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, транспорту та інфраструктури Халімона N4. В.; члена постійної 
комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства, транспорту та інфраструктури Картуна О. В.: 
начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради 
Хренову I I. Г.



3. Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної 
державної адміністрації Чернігівської області забезпечити передачу 
транспортного засобу, зазначеного у пункті 1 цього рішення, згідно з чинним 
законодавством У країни.

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 транспортних засобів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району транспортний засіб, 
який зазначено у пункті 1 цього рішення та внести зміни до договору на 
закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад 
сіл, селищ Чернігівського району, на праві оперативного управління 
укладеного з відділом освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної 
державної адміністрації Чернігівської області.

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 М. Ф. Силенко


