
  
У К Р А Ї Н А 

ХОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

21 сесія VIII скликання 
 

РІШЕННЯ № 403/21/22 

 

22 липня 2022                                 м. Хотин 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття  
майна із спільної власності територіальних  
громад сіл та міста до комунальної  власності 
Хотинської міської  територіальної  
громади в особі Хотинської міської ради 

 

 Відповідно до рекомендацій Чернівецької обласної ради поданих у листі 
від 09 лютого 2022 року № 01-14/18-143, до норм Цивільного та 
Господарського кодексів України, Закону України «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності, постанов Кабінету Міністрів 
України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», від 08.11.2007 року № 1214 «Про затвердження 
Порядку списання об’єктів державної власності» та рішення 5-ї сесії VIII 

скликання Чернівецької обласної ради від 16.12.2021  № 327-5/21 «Про 
затвердження Порядку передачі об’єктів права спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Чернівецької області та Порядку 
списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст 
Чернівецької області, керуючись абз.2, 3 пункту 10 Розділу V, статтями  25, 26, 

59, 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Хотинська  

міська рада    
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ  та міст області нерухомого майна управління яким 
відповідно до Конституції України здійснює Чернівецька обласна рада та/або 
уповноважені нею органи у  комунальну власність Хотинської міської  
територіальної громади в особі Хотинської міської ради за адресою: 

1.1.вулиця Кутузова, 29, місто Хотин, Чернівецька область, 60000, 
(адміністративна будівля, яка перебуває на балансі Державної установи 
«Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства 
охорони здоров’я України).  



2. Визначити, що нерухоме майно визначене пунктом 1 цього рішення, 
приймається для задоволення колективних потреб виключно Хотинської 
територіальної громади.  

 

3. Комісії з приймання-передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, 
та міста у комунальну власність Хотинської міської  територіальної громади 
нерухомого майна, подати на затвердження Хотинської міської ради, акт 
прийому-передачі цього майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення 

4. Визначити  власником (балансоутримувачем) майна, зазначеного в пункті 1 
цього рішення Хотинську міську раду. 
5. Начальнику відділу та бухгалтерського обліку Марії ЛУЖАНСЬКІЙ:  

5.1. Зарахувати на баланс нерухоме майно, зазначене в пункті 1 цього рішення 
та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку; 
5.2. Підготувати документи для оформлення та реєстрації, в установленому 
законом порядку, права комунальної власності об’єднаної територіальної 
громади в особі Хотинської міської ради на об’єкти нерухомості, визначені 
пунктом 1 цього рішення.  
6. Прийом-передачу завершити у терміни, які  є об’єктивно необхідними для 
виконання  дій та прийняття рішень. 
7. Фінансовому відділу Хотинської міської ради передбачити кошти на 
утримання об’єкту нерухомості, що приймається (Марія УСАТА). 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови Данила БІЛЕЦЬКОГО та постійну комісію міської ради з  
питань житлово-комунального господарства, інфраструктури, благоустрою та 
озеленення (Миколу ГОЛОВЛЬОВА).  
 

 

 

 

 

Міський голова           Андрій ДРАНЧУК 

 


