
 

ГОРОДОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РАДОМИШЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ 

№ 5 

Позачергова п’ята сесія    ІI скликання  

05 травня 2021 року 

Присутніх на сесії 14 депутатів  

(список додається) 

Голова сесії –  селищний голова Дембіцька Наталія Олександрівна 

Секретар сесії – секретар ради Суходольська Анна Іванівна 

 На сесії присутні 14 депутатів  селищної ради. Згідно  статті  46 Закону 

України „ Про місцеве самоврядування в Україні”  засідання позачергової 5-ї сесії 

селищної ради  VIIІ скликання  оголошую відкритим.  

Пропонується для розгляду  наступний 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Про скасування рішення Городоцької  селищної  ради № 121  від 30.03.2021. 

2. Про затвердження акту приймання-передачі нерухомого військового майна з 

балансу Міністерства оборони України в комунальну власність територіальної 

громади селища Городок. 

3. Про   надання   згоди   на   внесення  змін в  наказ  Міністерства  оборони  

України від 03.03.2015 року №90 «Про безоплатну передачу військового майна в 

комунальну власність територіальної громади селища Городок». 

4. Про  надання   згоди  на   безоплатне прийняття   в   комунальну   власність 

Городоцької селищної територіальної громади, нерухомого військового майна. 

І. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності скасування рішення 

Городоцької  селищної  ради № 121  від 30.03.2021. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Скасувати рішення №121 сесії Городоцької селищної ради від 30.03.2021 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Городоцької 

селищної територіальної громади, нерухомого військового майна, що не 

використовуються для потреб МОУ» визнати таким, що втратило чинність. 

2. Доручити секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення 

на сайті Городоцької селищної ради. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію – з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту, та селищного голову.  



     За   15 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження акту 

приймання-передачі нерухомого військового майна з балансу Міністерства 

оборони України в комунальну власність територіальної громади селища Городок. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ: 

1.Затвердити акт приймання-передачі нерухомого військового майна(будівля 

школи), що перебуває на балансі Міністерства оборони України в комунальну 

власність територіальної громади селища Городок (додається). 

2.Прийняти у комунальну власність територіальної громади Городоцької селищної 

ради вищезазначене майно. 

3.Забезпечити реєстрацію нерухомого майна в Фонді державного майна України. 

4.Відділу бухгалтерського та господарського обліку та звітності виконавчого 

комітету Городоцької селищної ради взяти на облік вищезазначене майно.  

5. Доручити секретарю селищної ради СУХОДОЛЬСЬКІЙ А.І. забезпечити 

оприлюднення даного рішення. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію – з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту, та селищного голову. 

     За   15 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності надання   згоди   на   

внесення  змін в  наказ  Міністерства  оборони  України від 03.03.2015 року №90 

«Про безоплатну передачу військового майна в комунальну власність 

територіальної громади селища Городок». 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати згоду та погодити внесення змін в наказ Міністра оборони України від 

03.03.2015 року №90 «Про безоплатну передачу військового майна в комунальну 

власність територіальної громади селища Городок» об’єктів визначених у 

підпунктах 3 і 4 пункту 2 Порядку вилучення і передачі військового майна 

Збройних Сил від 29.08.2002року №1282 Постанови Кабінету Міністрів України, а 

саме: інше окреме індивідуально визначене (рухоме) майно; інші об’єкти 

соціальної та інженерної інфраструктури, що перебувають в оперативному 

управлінні військових частин і передаються не у складі майнових комплексів.  

2.Погодити перелік об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури, для 

подальшого прийняття в комунальну власність Городоцької селищної ради, а саме: 

- головний корпус госпіталя №12 – (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000:0057); 

-  господарський корпус госпіталя №11 – (кадастровий номер земельної 

ділянки 1825084900:03:000:0057); 



- склад НЗ госпіталя 13 – (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000:0057); 

- склад продовольчий госпіталя 13а – (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000:0057); 

- будівля офіцерської їдальні №22 – (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000:0109); 

- будівля спортивного залу гарнізону №5 – (кадастровий номер земельної 

ділянки 1825084900:03:000:067); 

- спортивний майданчик №5а – (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000:067); 

- будівля художньої майстерні №74а – (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000:067); 

- будівля КПП №1/89 – (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000:066); 

3.Погодити перелік окремого індивідуально визначеного (рухомого) майна, яке 

знаходиться в приміщенні школи №55, та в подальшому потрібно для 

використання в учбовому процесі. 

   

№п/п Найменування  одиниця виміру Кількість Сума Примітка 

1 Вішалка ВКО 20-ти гачкова шт 15 200,00   

2 Вішалка пристінна 7 крючків шт 29 556,00   

3 Дошка класна шт 27 876,00   

4 Дзеркало настінне 120х50 шт 16 394,00   

4 Дзеркало настінне 54х45 шт 5 10,00   

5 Дзеркало настінне 70х50 шт 2 52,00   

6 Крісла клубні шт 212 8 616,00   

7 Напівсейф шт 1 70,00   

8 Секція 082-02у меблева шт 2 88,00   

9 Секція 082-03у меблева шт 2 99,00   

10 Секція 083-02у меблева шт 1 48,00   

11 Секція 084-02у меблева шт 1 52,00   

12 Секція 095-02у, 078-02у меблева шт 3 113,00   

13 Секція 111  меблева шт 1 58,00   

14 Ствол РС 50 шт 1 3,00   

15 Ствол РС 70 шт 1 1,00   

16 Ствол РС 50   4 156,00   

17 Ствол РС 50 шт 5 2,00   

18 Стіл 10-ти містний з гігієничним покриттям шт 2 25,00   

19 Стіл 1-но тумбовий з гігієнічним покриттям шт 13 713,00   

20 Стіл 1-но тумбовий шт 11 68,00   

21 Стіл 1-но тумбовий шт 20 2 312,00   

22 Стіл 4-х містний з гігієнічним покриттям шт 52 4 868,00   

23 Стіл демонстр. хімічний шт 1 57,00   

24 Стіл лабораторний хімічний шт 10 174,00   

25 Стіл універсальний з 2-ма стільцями шт/шт 246/492 1 370,00   

26 Стіл універсальний з 2-ма стільцями шт/шт 40/80 526,00   

27 Стіл універсальний з 2-ма стільцями шт/шт 60/120 1 471,00   

28 Стіл фанерований шт 14 123,00   



29 Стіл фанерований шт 40 722,00   

30 Стіл фізичний шт 20 912,00   

31 Стільці тверді шт 193 1 799,00   

32 Стільці мякі на металевому каркасі шт 10 281,00   

33 Табурет кухонний шт 9 15,00   

34 Шафа для документів шт 19 1 228,00   

35 Шафа для спецодягу шт 1 26,00   

36 Шафа металева шт 3 149,00   

37 Шафа канцелярська 2-х секційна, 1 секція-0,5 шт 73,5 4 457,00   

38 Шафа лабораторна 2-х секційна шт 10 1 009,00   

39 Шафа металева шт 1 56,00   

40 Шафа металева 4-х комірна шт 2 153,00   

41 Шафа металева №10 шт 1 85,00   

42 Шафа металева господарча шт 1 96,00   

43 Шафа металева  до 1 м шт 1 39,00   

44 Шкатулка металева шт 1 26,00   

45 Рукав пожежний ф 51   4 628,00   

46 Рукав пожежний ф 51   8 1 188,00   

  Всього   1886,5 35 970,00   

4.Розпочати прийом – передачу нерухомого військового майна, до комунальної 

власності Городоцької селищної територіальної громади смт. Городок 

Житомирської області після надання погодження, та внесення змін до наказу 

Міністерства  оборони  України від 03.03.2015 року №90 «Про безоплатну 

передачу військового майна в комунальну власність територіальної громади 

селища Городок»  

5.Доручити секретарю селищної ради Суходольській А.І. забезпечити 

оприлюднення даного рішення. 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію – з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту, та селищного голову. 

     За   15 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

ІV. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності надання   згоди  на   

безоплатне прийняття   в   комунальну   власність Городоцької селищної 

територіальної громади, нерухомого військового майна. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ: 

1.Надати згоду та погодити безоплатне прийняття в комунальну власність 

територіальній громаді об’єктів (будівлі, споруди, об’єкти незавершеного 

будівництва, приміщення, інше нерухоме майно), визначених у підпункті 2 пункту 

2 Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил України від 

29.08.2002 №1282. 

2.Погодити перелік нерухомого майна, для подальшого прийняття в комунальну 

власність Городоцької селищної ради, а саме: 



- будівля складу тари офіцерської їдальні №19 (кадастровий номер земельної 

ділянки 1825084900:03:000: 0109); 

- будівля складу (холодильник) офіцерської їдальні №20 (кадастровий номер 

земельної ділянки 1825084900:03:000: 0109); 

- будівля штабу з вузлом зв’язку №8 (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000: 0074); 

- будівля кафе-павільйон №37 (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000: 0074); 

- будівля кафе-павільйон №38 (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000: 0054); 

- будівля крамниці змішаних товарів №35 (кадастровий номер земельної 

ділянки 1825084900:03:000: 0101); 

- будівля складу неопалювального біля крамниці №234 (кадастровий номер 

земельної ділянки 1825084900:03:000: 0101); 

- будівля свинарника №167 (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000: 0118); 

- будівля складу УПОС №168 (кадастровий номер земельної ділянки 

1825084900:03:000: 0062); 

- будівля торгівельного павільйону №43 (кадастровий номер земельної 

ділянки 1825084900:03:000: 0108); 

3.Розпочати прийом – передачу нерухомого військового майна, до комунальної 

власності Городоцької селищної територіальної громади смт. Городок 

Радомишльського району Житомирської області після винесення Рішення 

Кабінету Міністрів України, надання погодження Міністерством оборони України 

та внесення відповідного наказу про передачу майна в комунальну власність 

Городоцької селищної територіальної громади смт. Городок Радомишльського 

району Житомирської області. 

4.Доручити секретарю селищної ради Суходольській А.І. забезпечити 

оприлюднення даного рішення. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію – з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту, та селищного голову. 

     За   15 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

 

 

 

Селищний голова       Наталія ДЕМБІЦЬКА 


