
             

 

             

     У К Р А Ї Н А 

                               КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

              четверта позачергова сесія  восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ  № 2 

від 20 січня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про клопотання перед Запорізькою районною радою Запорізької області про 

безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Запорізького району Запорізької області у комунальну власність 

Кушугумської  територіальної громади Запорізького району в особі 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

 

         Керуючись ст.26, абз.3 п.10 розділу V Закону  України    « Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про порядок передачі об’єктів 

права  державної та  комунальної  власності»,   Цивільним кодексом України,  

Господарським кодексом України, 

  

          КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВИРІШИЛА: 

          

          1.Клопотати перед Запорізькою районною радою Запорізької області про 

безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

Запорізького району Запорізької області у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району в особі Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області окремого індивідуально   

визначеного майна , що обліковується на балансі  Комунального закладу «Центр 

надання соціальних послуг», згідно додатку № 1 до цього рішення. 

  

           2.Надати згоду на безоплатне прийняття із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, Запорізького району Запорізької області  у 

комунальну власность Кушугумської територіальної громади Запорізького 

району в особі Кушугумської селищної ради окремого індивідуально 

визначеного майна, що обліковується на балансі  Комунального закладу «Центр 

надання соціальних послуг», згідно  додатку № 1 до цього рішення, Майно 

зазначене в додатку № 1 до цього рішення закріпити на балансі Кушугумської 

селищної ради для подальшого використання; 

  

           3. Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С. здійснити всі 

передбачені чинним законодавством заходи щодо прийняття до комунальної 

власності Кушугумської   територіальної громади Запорізького району 



 
 

Запорізької області в особі Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області окремого індивідуально визначеного майна, що 

обліковується на балансі  Комунального закладу «Центр надання соціальних 

послуг» згідно додатку № 1 до цього рішення.   

   

          4..Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника Кушугумського селищного голови Харченка О.В. 

 

 

 

Селищний голова        В.С. Сосуновський 

 


