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РІШЕННЯ
Про безоплатну  передачу  з  комунальної
власності  Білоцерківської  міської
територіальної  громади  до  державної
власності  Державної  служби   України  з
надзвичайних  ситуацій  майна

Розглянувши  подання  міського  голови  Дикого  Г.А.,  на  підставі  листа  Головного
управління Державної  служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області від 16
травня 2022 року № 56.01-2500/4,  відповідно до частин першої,  п’ятої  статті  59,  частини
п’ятої  статті  60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  відповідно  до
підпункту 197.1.16. статті 197 Податкового кодексу України, Закону України «Про передачу
об’єктів  права  державної  та комунальної  власності»,  враховуючи рішення  Білоцерківської
міської  ради від 12 липня 2018 року № 2533-54-VІІ «Про безоплатну передачу з  балансу
Білоцерківського  міжшкільного  навчально-виробничого  комбінату  Білоцерківської  міської
ради Київської  області  на  баланс  управління  освіти і  науки Білоцерківської  міської  ради,
юридичних  осіб  комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Білої  Церкви,
підпорядкованих управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради та Білоцерківському
міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
майна», від 27 грудня 2018 року №3201-63-VІІ «Про деякі питання діяльності комунальної
установи Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг»,
від   27  серпня  2020  року  №  5724-101-VІІ  «Про  присвоєння  комунальній  установі
Білоцерківської  міської  ради  «Територіальний  центр  надання  соціальних  послуг»  імені
Петера Новотні» міська рада вирішила:

1. Передати безоплатно  з комунальної власності Білоцерківської міської територіальної
громади  з  балансу   комунальної  установи  Білоцерківської  міської  ради  «Територіальний
центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні» до державної власності  Державної
служби   України  з  надзвичайних   ситуацій  на  баланс  Аварійно  -  рятувального  загону
спеціального призначення Головного управління Державної  служби України з надзвичайних
ситуацій у Київській області  майно, яке знаходиться за адресою: Київська область, місто Біла
Церква, вулиця Гризодубової, будинок 84, а саме: 

1.1.  Нежитлові  будівлі:  літ.  «А-2» площею 1105,2 м2,  «Б-1» площею 315,3 м2,  «В-1»
площею 51,9 м2 згідно свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме майно 

1.2. Майно, яке не може бути відокремлено та право власності на яке не реєструється,
згідно з додатком. 

2.  Приймання  -  передачу  майна,  зазначеного  в  пункті  1  цього  рішення,  здійснити
комісійно за актом приймання -  передачі  у відповідності  до вимог чинного законодавства
України.

3.  Після  виконання  пункту  2  цього  рішення  комунальній  установі  Білоцерківської
міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні» внести
зміни до реєстру бухгалтерського обліку щодо майна, вказаного в пункті 1 цього рішення, в
порядку визначеному чинним законодавством України.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій,
регуляторної  політики,  транспорту  і  зв’язку,  торгівлі,  туризму,  послуг  і  розвитку
підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового
комплексу.
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