
         
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Четвертої  сесії сільської ради першого скликання 

 

від 3 березня  2017  року                                                                           № 56 
 

Про приймання майна спільної власності  

територіальних громад сіл, селища  

Білозерського району в комунальну  

власність Музиківської об’єднаної  

територіальної громади 

 Відповідно до статтей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про добровільне об’днання громад», Закону 
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

рішення районної ради від 29.08.2014 року №608 «Про уточнення Переліку 

об’єктів спільної власності територіальних громад району”, рішення 
Білозерської районної ради №206 від 24 лютого 2017 року «Про передачу майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища Білозерського району в 

комунальну власність Музиківської об’єднаної територіальної громади», 

враховуючи, що відповідно до статей 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, 
статей 52, 55, 62, 63, 66, 78 Господарського кодексу України об’єктом права є, як 

установа чи організація, так і будівлі, приміщення, у яких вони розміщуються, 

сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:  
1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, 

селища Білозерського району у комунальну власність Музиківської об’єднаної 

територіальної громади нерухоме майно згідно переліку (додаток), а також 
рухоме майно, яке було закріплене за цими об’єктами та перебувало на балансі 

КУ “Районний центр по обслуговуванню закладів освіти”, КЗ «Білозерський 

центр первинної медико-санітарної допомоги», КЗ “Білозерська районна 

бібліотека імені Петра Григоренка”. 
2. Приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад 

району у комунальну власність Музиківської об’єднананої територіальної 

громади здійснити відповідно до норм чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії  

Колісніченко В.І.) 
 

Сільський голова                                                                            С.Н. Лейбзон  
 



          Додаток №1 
                    до рішення сільської ради  

                           від 03.03.2017 №56 
Перелік 

об’єктів, які приймаються у комунальну власність  

Музиківської об’єднаної територіальної громади 

№ 

з/п 

Назва об’єкта Адреса Інвентарний 

номер 

 

Музиківська об’єднана територіальна громада 

1 Музиківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Білозерської районної ради 

Херсонської області 

 

Трактор МТЗ-80,  

д/н 15958 ВТ 

с. Музиківка, 

вул. 40 років Перемоги,12 

10310001 

 

 

 

 

10510001 

2 Об'єкт реконструкції системи 

водопостачання в 

загальноосвітньому 

навчальному закладі зі 

встановленням локальної 

системи доочистки питної води 

с. Музиківка, 

вул. 40 років Перемоги, 1 

10420238 

 

 

 

 

 

3 Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Білозерської районної ради 

Херсонської області 

 

Автобус БАЗ-А079.13Ш 

д/н ВТ7004АХ 

с. Східне, вул. Шкільна, 12 10310001 

 

 

 

 

10510012 

4 Майновий комплекс 

Музиківської амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини 

с. Музиківка,  

вул. 40 років Перемоги, 20 

10310002 

5 Майновий комплекс 

Загорянівського 

фельдшерського пункту 

с. Загорянівка,  

вул. Богдана Хмельницького, 1 

- а. 

10310029 

6 

 
Рухоме майно Східненського 

фельдшерсько-акушерського 

пункту 

с. Східне,  

вул. ім. Т.Г. Шевченка, 19 

 

7 Книжковий фонд: Музиківської 

сільської бібліотеки в кількості 

17065 примірники; 

 

Східненської сільської 

бібліотеки в кількості 9112 

примірників; 

 

Загорянівської сільської 

бібліотеки в кількості 7272 

примірники. 

 

 

Секретар сільської ради       Л.С. Погрібна 

 


