
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18 грудня 2020 року                    № 18 

     смт. Голованівськ 
 

Про передачу нерухомого майна 

із спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл Голованівського району до 

комунальної власності Голованівської 

селищної ради та ліквідацію 

господарчої групи для обслуговування 

адміністративного приміщення 

Голованівської районної ради 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності” (зі змінами та доповненнями),  

рішення Голованівської районної ради від 12 травня 2010 року № 326 «Про 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

району» (із змінами та доповненнями) та листа Голованівської селищної ради 

від 16 грудня 2020 року № 652 «Про передачу приміщень», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл Голованівського району з балансу Голованівської районної ради 

до комунальної власності Голованівської селищної ради на баланс 

Голованівської селищної ради, з 1 січня 2021 року, наступні об’єкти 

нерухомого майна: 

 



- адміністративне приміщення зі складовими частинами (гаражі, будинок 

готельного типу «Мансарда», інше), яке знаходиться за адресою: смт. 

Голованівськ, вул. Соборна, 48; 

- адміністративне приміщення з господарчою будівлею (архів-гараж), 

яке знаходиться за адресою: смт. Голованівськ, вул. Соборна, 23; 

- адміністративне приміщення, яке знаходиться за адресою: смт. 

Голованівськ, вул. Паркова, 28; 

- адміністративне приміщення, яке знаходиться за адресою: смт. 

Голованівськ, вул. Паркова, 11а; 

- адміністративне приміщення, яке знаходиться за адресою: смт. 

Голованівськ, вул. Покровська, 6а; 

- частину адміністративного приміщення, яке знаходиться за адресою: 

смт. Голованівськ, вул. Покровська, 2; 

- гаражів, які знаходяться за адресою: смт. Голованівськ, вул.Пушкіна, 

3г. 

 

2.Здійснити приймання – передачу нерухомого майна у відповідності 

до вимог чинного законодавства. 

 

3. Ліквідувати з 1 січня 2021 року господарчу групу для 

обслуговування адміністративного приміщення Голованівської районної 

ради. 

 

4. Внести зміни до рішення Голованівської районної ради від 12 травня 

2010 року № 326 «Про управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району», а саме в додатку 7 «Перелік 

об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та 

селищ Голованівського району» виключити пункти 41-47. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 
 


