
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII.. СКЛИКАИИЯ  .............................................................................................. 

РІШЕННЯ  

Про  безоплатну  передачу  із  спільної  власності  територіальних  
громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області  

до  комунальної  власності  Чабанівської  селищної  ради  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  районного  будинку  культури  

Відповідно  до  статей  43, 60 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», Закону  України  «Про  передачу  об'ектів  права  державної  та  комунальної  
власності», згідно  з  поданням  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  Ns 07-27/2905 від  16.10.2020 року, враховуючи  лист  Чабанівської  
селищної  ради  Киево-Святошинського  району  Київської  області  Ns 02-20/1041 від  
14.07.2020 року  та  рішення  Чабанівської  селищної  ради  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  Ns 2545 від  16.10.2020 року  (зі  змінами), висновки  і  
рекомендації  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, 
фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  і  з  
питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила : 

L Передати  безоплатно  із  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, 
селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області  у  комунальну  
власність  Чабанівської  селищної  ради  Киево-Святошинського  району  Київської  
області: 

1.1. районний  будинок  культури, підпорядкований  відділу  культури, молоді  та  
спорту  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, що  
знаходиться  за  адресою : Київська  область, Киево-Святошинський  район, 
с. Новосілки, вул. Озерна, 4, його  майно, основні  засоби  та  матеріально -технічну  базу; 

1.2. квартиру  (гуртожиток), що  знаходиться  за  адресою: Київська  область, 
Киево-Святошинський  район, смт  Чабани, вул. Машинобудівників , 2-В. 

2. Уповноваженій  особі  відділу  культури, молоді  та  спорту  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області: 

2.1. спільно  із  Чабанівською  селищною  радою  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  забезпечити  в  установленому  порядку  приймання-передачу  майна, 
зазначеного  в  пункті  1 цього  рішення; 



2.2. увійти  до  складу  комісії  з  передачі  майна, зазначеного  в  пункті  1 цього  
рішення, підписати  акт  приймання-передачі  зазначеного  майна  та  копію  акту  надати  
до  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області; 

2.3. після  виконання  пункту  2.1 цього  рішення  списати  з  балансу  відділу  
культури, молоді  та  спорту  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  майно, зазначене  в  пункті  1 цього  рішення  в  установленому  
порядку. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  і  з  питань  управління  комунальним  
майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, 
паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій . 
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