
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                             

 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Друга сесія                                                                  Восьмого скликання  

                                                                                     Друге пленарне засідання 

 

від 24 грудня  2020 року                                                                         №2 

 

Про затвердження актів прийому-

передачі у комунальну власність 

Андрушівської міської  територіальної 

громади в особі Андрушівської міської 

ради майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища,  

міста Андрушівського району  

 

       Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807 «Про 

утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12.06.2020 року №711-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження  територій територіальних громад Житомирської області», 

враховуючи рішення п’ятдесятої  сесії Андрушівської міської ради сьомого 

скликання від 22.09.2020 року «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

прав засновника та майна з спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міста Андрушівського району в комунальну власність Андрушівської 

міської ради», тридцять восьмої сесії Андрушівської районної ради сьомого 

скликання від 25.09.2020 року №20 «Про вихід зі складу засновників  та 

безоплатну передачу прав засновника і майна», рішенням другої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 №9 (зі 

змінами), міська   рада 

 

ВИРІШИЛА :  

 

1. Затвердити акти прийому-передачі у комунальну власність 

Андрушівської міської  територіальної громади в особі Андрушівської міської  
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ради майна із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста 

Андрушівського району, а саме: 

1.Акт приймання-передачі майна комунального підприємства 

«Андрушівська центральна районна аптека №48» Андрушівської районної  

ради, вул. Київська, 9, м.Андрушівка Житомирської області: в т.ч. 

структурними підрозділами: Аптека №49, с. Стара Котельня, вул. Миру, 26/1; 

Аптека №50, смт. Червоне, пров. Базарний, 6; Аптека №51, с. Яроповичі, вул. 

Київська, 38а; Аптека №53, с. Городківка, вул. Миру, 16; Аптечний пункт №3 

(при стаціонарі Андрушівської центральної районної лікарні), м. Андрушівка, 

вул. Тітова, 34; Аптечний пункт (при амбулаторії), с. Волиця, вул. 

Житомирська, 54; Аптечний магазин, м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 5 з 

додатками. 

2.Акт приймання-передачі майна комунального підприємства «Дитячий 

оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради, вул.Тітова, 42, 

м.Андрушівка Житомирської області з додатками. 

3. Акт приймання-передачі майна комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської 

районної ради, вул.Тітова, 34, м.Андрушівка Житомирської області з 

додатками. 

4. Акт приймання-передачі майна комунального некомерційне 

підприємство «Андрушівська центральна  районна лікарня»  Андрушівської 

районної ради, вул.Тітова, 34, м.Андрушівка Житомирської області з 

додатками. 

5. Акт приймання-передачі майна комунального закладу - Андрушівська 

гімназія, вул. Шкільна, 3, м.Андрушівка Житомирської області з додатками. 

6. Акт приймання-передачі майна Андрушівської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1, вул. Садова, 1, м.Андрушівка Житомирської області з 

додатками. 

7. Акт приймання-передачі майна Бровківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів, вул. Івана Франка, 6, с.Бровки Перші Житомирської області з 

додатками. 

8. Акт приймання-передачі майна Гальчинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, вул. Ватутіна, 3, с.Гальчин Житомирської області з додатками. 

9.Акт приймання-передачі майна Городківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, вул. Шкільна, 28, с.Городківка Житомирської області з 

додатками. 

        10. Акт приймання-передачі майна Зарубинецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, вул. Першотравнева, 50, с.Зарубинці Житомирської 

області з додатками. 

11. Акт приймання-передачі майна Нехворощанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, вул. Центральна, 25а, с.Нехворощ Житомирської області 

з додатками. 
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12. Акт приймання-передачі майна Павелківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, вул. Центральна, 1Б, с.Павелки Житомирської області з 

додатками. 

13.Акт приймання-передачі майна Яроповицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, вул. Житомирська, 1, с. Яроповичі Житомирської області з 

додатками. 

        14.Акт приймання-передачі майна Андрушівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, вул.Ломоносова, 13, м.Андрушівка Житомирської області 

з додатками. 

15.Акт приймання-передачі майна Антопільської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів, вул. Центральна, 18, с.Антопіль Житомирської області з 

додатками. 

16.Акт приймання-передачі майна Любимівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів, вул. Центральна, 74, с.Любимівка Житомирської області з 

додатками. 

        17. Акт прийому-передачі майна Малоп’ятигірської загальноосвітньої 

школа І-ІІ ступенів, вул. Шкільна, 14, с.Мала П’ятигірка  Житомирської 

області з додатками: 

18.Акт приймання-передачі майна Міньковецької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, вул. Левицького, 44, с.Міньківці Житомирської області з 

додатками. 

19.Акт приймання-передачі майна Мостівської загальноосвітньої школа І-ІІ 

ступенів, вул. Окунєва, 25Д, с.Мостове Житомирської області з додатками. 

20.Акт приймання-передачі майна Андрушівської школи мистецтв, вул. 

Київська, 13, м.Андрушівка Житомирської області з додатками. 

21.Акт приймання-передачі майна Андрушівського  районного Будинку 

культури, вул.Садова, 2, м.Андрушівка Житомирської області з додатками. 

22.Акт приймання-передачі майна Андрушівської центральної районної 

бібліотеки, вул. Київська, 11, м.Андрушівка Житомирської області з 

додатками. 

23. Акт приймання-передачі майна комунальної установи «Трудовий 

архів» Андрушівської районної ради, пл. Т.Г.Шевченка, 1, м.Андрушівка 

Житомирської області з додатками. 

24.Акт приймання-передачі майна Андрушівської районної дитячо-

юнацької спортивної школи Андрушівської районної ради, вул. Зазулінського, 

13а, м.Андрушівка Житомирської області з додатками. 

25. Акт приймання-передачі майна Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків» Андрушівської районної ради, 

вул. Київська, 19, м.Андрушівка Житомирської області з додатками. 

26. Акт приймання-передачі майна Комунального позашкільного 

навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Андрушівської районної 

ради, вул.Київська, 21, м.Андрушівка Житомирської області з додатками. 
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27. Акт приймання-передачі майна Комунальної установи 

«Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» Андрушівської районної ради, 

вул. Шкільна, 5, м.Андрушівка Житомирської області з додатками. 

28.  Акт приймання-передачі будівель, що знаходяться на балансі 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних  

послуг) Андрушівського району за адресою:  м. Андрушівка, 

вул.Зазулінського, 5 Житомирської області з додатками. 

29. Акт приймання-передачі будівлі, що знаходяться на балансі 

Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Житомирській області за адресою: 

м.Андрушівка, вул. Київська, 88 з додатками. 

30.Акт приймання-передачі нерухомого майна, основних засобів, 

матеріальних цінностей, транспортних засобів, які знаходяться на балансі 

Андрушівської районної ради, в тому числі наступних об’єктів нерухомого 

майна: адмінбудинку за адресою: м. Андрушівка, пл.Т.Г.Шевченка,1; 

теплогенераторна за адресою: м. Андрушівка, пл. Т.Г. Шевченка, 1А; гаражі за  

адресою:  м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 5А; гаражі за адресою: 

м.Андрушівка, вул. Зазулінського, 5Б з додатками.  
 

2.Уповноважити міського голову Білецьку Г.І. у встановлені строки 

здійснити реєстрацію права власності на майно згідно затверджених актів 

приймання-передачі за Андрушівською міською радою та своїм 

розпорядженням визначити його балансоутримувачів. 
     

3. Керівникам комунальних закладів та установ Андрушівської міської 

ради, які будуть визначені його балансоутримувачами поставити закріплене 

майно на баланс  закладу та забезпечити бухгалтерський облік майна. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради   з  питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(голова комісії П.М.Рудюк). 
 

 

Міський голова                                                                Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 


