
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ДРУГА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 січня  2021 року            № 37 

     смт. Голованівськ 
 

Про внесення змін до рішення Гайворонської 

районної ради від 23 жовтня 2020 року № 388 

«Про вихід Гайворонської районної ради із складу 

засновників та надання згоди на безоплатну передачу 

цілісних майнових комплексів закладів освіти, охорони 

здоров’я, культури, комунальних установ спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ та міста 

Гайворонського району у комунальну власність 

Гайворонської міської ради та Заваллівської  

селищної ради» 
 

 Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Гайворонської районної ради від 23 жовтня 

2020 року № 388 «Про вихід Гайворонської районної ради із складу 

засновників та надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових 

комплексів закладів освіти, охорони здоров’я, культури, комунальних 

установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста 

Гайворонського району у комунальну власність Гайворонської міської ради 

та Заваллівської селищної ради», а саме пункт 4 викласти в такій редакції: 

 



«4. Створити комісію по передачі майна, встановленого в додатку 1 та 

додатку 2 до рішення районної ради від 26 червня 2007 року № 65 «Про 

управління об’єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ і міста району» (зі змінами та доповненнями), в складі: 

 

Голова комісії 

 

Золотова      – головний бухгалтер виконавчого  

Наталія Степанівна    апарату Гайворонської районної ради 

 

Члени комісії 

 

 

Діхтяренко    - голова постійної комісії Заваллівської 

Федір Федорович    селищної ради з питань прав людини, 

      законності, депутатської діяльності, 

      етики та регламенту 

 

Деркач     - депутат Голованівської районної ради 

Сергій Савович     

 

Каткова      - перший заступник Заваллівського 

Надія Юліанівна    селищного голови 

 

Штундер     - заступник Гайворонського міського 

Олександр Миколайович  голови» 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 

 


