
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про безоплатну передачу зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району у комунальну

власність об’єднаних територіальних громад бюджетних установ

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, 
пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 
України, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Постанови Кабінету М іністрів України від 21 
вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об ’єктів права державної та 
комунальної власності», розглянувши звернення Ю вілейного селищного 
голови Камінського І.М., Новоолександрівського сільського голови 
Візіра О.О., Сурсько-Литовського сільського голови Андреева Г.Д. щодо 
передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 
Дніпропетровського району у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад бюджетних установ, враховуючи висновки та 
рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, зв ’язку, 
благоустрою, підприємницької діяльності та регуляторної політики, районна 
рада вирішила:

1. П ередати з 11 квітня 2016 року безоплатно зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ , м іста Д ніпропетровського району у 
комунальну власність Ю вілейної селищ ної ради Д ніпропетровського 
району Д ніпропетровської області комунальні заклади (ю ридичні особи), 
їх цілісні майнові комплекси, будівлі та споруди, індивідуально визначене 
майно згідно з додатком  1.

2. П ередати безоплатно зі спільної власності територіальних громад



сіл, селищ , м іста Д ніпропетровського району у комунальну власність 
Н овоолександрівської сільської ради Д ніпропетровського району 
Д ніпропетровської області комунальні заклади (ю ридичні особи), їх цілісні 
майнові комплекси, будівлі та споруди, індивідуально визначене майно 
згідно з додатком  2.

3. П ередати безоплатно зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ , м іста Д ніпропетровського району у комунальну власність 
С урсько-Л итовської сільської ради Д ніпропетровського району 
Д ніпропетровської області комунальні заклади (ю ридичні особи), їх цілісні 
майнові комплекси, будівлі та споруди, індивідуально визначене майно 
згідно з додатком  3.

4. Ю ридичні особи, їх  цілісні майнові комплекси, будівлі та споруди, 
індивідуально визначене майно, зазначене в пунктах 1-3 цього ріш ення, 
передаю ться зі сп ільної власності територіальних громад сіл, селищ , м іста 
Д ніпропетровського району у комунальну власність Ю вілейної селищ ної 
ради, Н овоолександрівської, С урсько-Л итовської сільських рад 
Д ніпропетровського району за умови прийняття ними відповідного 
ріш ення, зі збереж енням  їх  цільового призначення та зобов’язанням  не 
відчуж увати у приватну власність.

5. В ідділу з питань соціально-економ ічного розвитку територій та 
комунальної власності виконавчого апарату районної ради 
(С амарський С .В .) після отримання ріш ень Ю вілейної селищ ної ради, 
Н овоолександрівської, С урсько-Л итовської сільських рад
Д ніпропетровського району Д ніпропетровської області про прийняття у 
комунальну власність о б ’єктів, зазначених у пунктах 1-3 цього рішення:

5.1. Здійснити в установленом у порядку дії стосовно підписання 
актів прийм ання-передачі вказаного майна;

5.2. П ісля оф ормлення документів про передачу майна внести зміни 
до Переліку комунальних закладів, установ, підприємств та об’єктів, які 
знаходяться у спільній власності територіальних громад Дніпропетровського 
району.

6. Балансоутрим увачам  майна, зазначеного в пунктах 1-3 цього 
ріш ення, після оф ормлення документів про передачу майна, внести 
відповідні зм іни до бухгалтерського обліку.



7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, будівництва, транспорту, зв ’язку, благоустрою, 
підприємницької діяльності та регуляторної політики (Ткаченко В.В.).

Голова районної ради

смт. Ю вілейне
24.03.2016 
№ 48-4/УІІ

Р.В. ПРУДЕНКО

згідно з оригіналом ;

аписщіино-кадрової 
роботи та діловодства 
виконавчого апарату 
районної ради
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Додаток 2
до рішення районної ради
24.03.2016 № 48-4 /У ІІ

ПЕРЕЛІК
ком унальних закладів (юридичних осіб), їх цілісних майнових  

комплексів, будівель та споруд, індивідуально визначеного майна, 
які передаю ться у комунальну власність Н овоолександрівської  

сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області

№
з/п

Назва бюджетної 
установи

Балансоутриму
вач

Наявність
нерухомого

майна

Адреса

1. КЗ Волоська СЗШ Відділ освіти, 
молоді, спорту 

райдержадмініст 
рації

майновий
комплекс

с. Волоське, 
вул. Набережна, 42

2. 3 Новоолександрівська 
СЗШ

Відділ освіти, 
молоді, спорту 

райдержадмініст 
рації

майновий
комплекс

с .Новоолександрі вка, 
вул. Паркова, 1а

3. КЗ Старокодацька 
НЗШ

Відділ освіти, 
молоді, спорту 

райдержадмініст 
рації

майновий
комплекс

с. Старі Кодаки, 
вул. Ш кільна, 2

4. КЗ Дослідна ПШ Відділ освіти, 
молоді, спорту 

райдержадмініст 
рації

майновий
комплекс

сел. Дослідне, 
вул. Наукова

5. Волоська філія КЗ 
Центральна районна 

бібліотека

Відділ культури, 
туризму, 

національностей 
та релігій 

райдержадмініст 
рації

відсутнє с. Волоське, 
вул. Центральна, 22

6. Новоолександрівська 
філія КЗ Центральна 
районна бібліотека

Відділ культури, 
туризму, 

національностей 
та релігій 

райдержадмініст 
рації

відсутнє с. Новоолександрівка, 
вул. Паркова, 3



7. Старокодацька філія 
КЗ Центральна 

районна бібліотека

Відділ культури, 
туризму, 

національностей 
та релігій 

райдержадмініст 
рації

відсутнє с. Старі Кодаки, 
вул. Клубна, 2

8. Філія КЗ Центральна 
районна бібліотека 

сел. Дослідне

Відділ культури, 
туризму, 

національностей 
та релігій 

райдержадмініст 
рації

відсутнє сел. Дослідне, вул. 
Наукова, 1

Керуючий справами В.В.ЖЕГ АНСЬКИИ

\ \ \ /  / у .

і
зпдно з оригіналом!

І оловний спеціаліст відділу
організаційно-кадрової
роботи та діловодства 
виконавчого апарату 
районної ради
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