
БуLIАЕfськА рАЁ{OннА рАдА х}осъмого скликАнЕ[я
киrвсько[ оБлА

рIшЕшЕ{я

ПрО передачУ примiщення вiддiлу освiти, фiзичноi культури та спорту
MakapiBcbkoi районноi , державноi адмiнiстрацii зi спiльноi власцостi
територiальниХ громаД сiл, селищ Макарiвського району КиiЪськоi областi укомунальну власнiсть MaKapiBcbKoi селищноi територiальноi громади
БучансьКого райоНу КиiвсьКоi обласТi (у особi MaKapiBcbKoi селищноi рад;)

ВiдповiдНо до пунКту 20 статгi 43, статгi б0, пiдпунктiв 1, 3 пункту 6-2,абзацiв 2,
4 пункry 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону Украiни кПро мiсцеве
самоврядУванЕя в УкраiЪi>>, cTaTTi 78 Господарського кодексУ Украiни, з ypaxyBaHHrIM
приписiВ ЗаконУ УкраТнИ вiд 17.09.2020 М 907_IX <Про внесеннf,змiн до-Бюджетного
кодексу Укратни>, виступаючи як правонаступник Макарiвськоi районноi Ради
КиТвськоi областi, районна рада

ВИРIШИЛА:
1. Передати зi спiЛьнQi власНостi териТорiальниХ |ромаД Макарiвського районуКиiвськоi областi, лiквiдованого постановою BepxoBHoi Ради Украiни вiд 17.d7.2020

м 807-IX <Про yTBopeHHrI та лiквiдацiю районiв>, у пойуп*"пу власнiсть
макар iBcbkoT селищноi територiальноi громадц Буч4нського району Киiъськот областi
(у особi MaKapiBcbKoi селИщноi радИ Бучанського району КиЬськоi'областi) без змiни
цiльовогО призначення, код едрпоУ 04з62183, мiсцезнаходження: 0В001, КиiЪська
область, МакарiвСький район, селище мiського типу MaKapiB, вулиця ,Щимитрiя
ростовського, будинок 30 iндивiдуально визначене майно:
об'скт нерухомого майна: Примiщення вiддiлу освiти, фiзичноi культури та сцорту
Макар i BcbKoi районноi державноi адмiнiстрацiТ.
Реестрацiйний номер об'екта нерухомого майна : 2|465547з2227 .

Опис об2екта: Загальна lrлоща (кв. м): 10З0.5.
Адреса: Киiвська обл., Макарiвський р-н, смт MaKapiB, вулиця Пiонерська, будинок 15.

2. Уповновая{ити Тетяну Подашевську голову koMicii з реорганiзацii Киево-
святошинськот районноi ради Киiъськот областi' MakapiBcbkof районноi Ради
пiдписати акти прийому-передачi.

3. Контроль за виконанняМ даного рiшення покJIасти на постiйну комiсiю
районноТ РадИ з питань комvнilльноi власностi, паливно-енергетичного збереження,
пoбyтoвoйoбслyгoвy"аfiiiд*Нiiifiт4pвo-кoМyнaльнoгoГoспoДаpсTBa.
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