
 

 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2022 року                           м. Сновськ                                         № 27-20/VIІI 

 

Про безоплатну передачу майна  

комунальної власності Сновської міської  

територіальної громади до комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади   

  

Розглянувши клопотання Корюківської міської ради щодо безоплатної передачі 

майна; відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності»,  Положення про порядок передачі об’єктів права комунальної 

власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області (затверджене рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання 

від 24 жовтня 2017 року № 7-12/VIII); керуючись статтями 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг 

міська рада вирішила:  

 

1. Передати безоплатно із комунальної власності Сновської міської   

територіальної громади до комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади майно – баки для зберігання води ємністю 300 літрів в 

кількості 20 штук, первісною (переоціненою) вартістю 37839,60 грн.   

2. Делегувати представників від Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області до складу комісії з питання приймання-передачі 

вищезазначеного майна у складі згідно Додатку.  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області забезпечити здійснення заходів, 

пов’язаних із прийманням-передачею вищезазначеного майна у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту 

О.Аникієнко та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг (голова С. Виблов). 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр  МЕДВЕДЬОВ 



Додаток 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Сновської міської ради 

(20 сесія 8 скликання) 

від 22 грудня 2022 р.  № 27-20/VІІІ 

 

 

Склад делегованих представників  

до складу комісії з питання приймання-передачі майна із комунальної 

власності Сновської міської територіальної громади до комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади  

 

1. Силенок Сергій Вадимович – заступник міського голови; 

2. Гладченко Вікторія Михайлівна – головний спеціаліст з питань 

комунальної власності відділу житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування та транспорту Сновської міської ради; 

3. Карпенко Володимир Миколайович – керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Сновської міської ради; 

4. Кононенко Алла Олександрівна – головний спеціаліст відділу юридичної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сновської міської ради; 

5. Кривенко Валентина Борисівна – головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради. 

 

 

  

 

Заступник міського голови               Сергій СИЛЕНОК 
 

 


