
 

                                                                                               
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

2 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 22 грудня 2017 року                             № 2-18 

м.Кам’янка 

       

Про прийняття об’єктів із 

спільної власності 

територіальних громад сіл і 

міста Кам’янського району 

 

Відповідно до ст. 25, ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності», Законом України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», Цивільного та 

Господарського кодексів України, Бюджетного кодексу України, для 

забезпечення повноцінного функціонування загальноосвітніх шкіл, та закладів 

культури що розташовані на території Кам’янської міської ради об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти до комунальної власності на баланс Кам’янської міської ради 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області, із спільної 

власності територіальних громад сіл і міста Кам’янського району: 

1.1. Цілісні майнові комплекси згідно з додатком 1; 

1.2. Права та обов’язки суб’єктів, які передаються, на дату передачі. 

2. Прийняти рішення про прийняття майна після отримання повного пакету 

документів згідно з актами прийому-передачі з доданими 

інвентаризаційними описами; 

3. Створити комісію з питань передачі об’єктів у комунальну власність 

Кам’янської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області. 

4. Звернутися до районної державної адміністрації щодо врегулювання 

питання про передачу районної бібліотеки згідно Закону України «Про 

культуру». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 

питань бюджету та управління комунальним майном,  з соціально-



 

гуманітарних питань, культури та спорту, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  Нечиталюка О.В. 

  

 Міський голова                                                                                        В.І. Тірон 

 
  



 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 22.12.2017 № 2-18 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів які приймаються до комунальної власності  

Кам’янської міської ради 

 

№ 

п.п. 

Назва цілісних майнових 

комплексів 

Адреса Балансоутримувач/Орга

н управління 

1.Освіта 

1.1. Загальноосвітні навчальні заклади 

1 Кам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1, 

корпус № 1, площею - 6554 

кв.м. 

м. Кам’янка,  

вул. Героїв Майдану, 

18-а 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

2 Кам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1, 

корпус № 2, площею - 2922 

кв.м. 

м. Кам’янка,  

вул. Героїв Майдану, 

18-а 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

3 Кам’янська загальноосвітня 

спеціалізована  школа І-ІІІ 

ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів , 

площею - 2649 кв.м. 

м. Кам’янка,  

вул. Героїв Майдану, 

5 5 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

4 Кам’янська загальноосвітня 

спеціалізована  школа І-ІІІ 

ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів , 

площею - 586,45 кв.м. 

м. Кам’янка, 

 вул. Героїв Майдану, 

53 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

5 Кам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 3, 

корпус № 1, площею - 800 

кв.м. 

м. Кам’янка,  

вул. Декабристів,68 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

6 Кам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 3, 

корпус № 2, площею - 230 

кв.м., їдальня площа - 128 

кв.м. 

м. Кам’янка,  

вул. Декабристів, 5 6 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

7 Кам’янський еколого-

економічний ліцей, площею 

- 750 кв.м. 

м. Кам’янка,  

вул. Героїв Майдану, 

53 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

8 Тимошівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  імені Кароля 

с. Тимошівка, 

 вул. Леніна. 16 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 



 

 

 

Секретар міської ради                                                     Плєшкань А.М. 

Шимановського, площею - 

3229 кв.м. 

9 Юрчиська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів, 

площею - 518 кв.м. 

с. Юрчиха,  

вул. Петровського, 5 6 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

1.2. Позашкільні навчально-виховні заклади 

10 Станція юних техніків, 

площею - 596,1 кв.м. 

м. Кам’янка, вул. 

Декабристів, 11 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

11 Будинок творчості дітей та 

юнацтва, площею - 1076,7 

кв. м. 

м. Кам’янка, вул. 

Пушкіна, 49 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

12 Кам’янська комплексна 

дитячо-юнацька спортивна 

школа, площею - 371,5 кв. 

м. 

м. Кам’янка,  

вул. Декабристів, 11 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

13 Позаміський дитячий 

заклад оздоровлення та 

відпочинку „ Джерельце ”, 

площею - 987 кв. м. 

с. Юрчиха,  

вул. Польова,7 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

1.3. Навчально-виховні заклади 

14 Кам’янська дитяча музична 

школа ім. П.І.Чайковського, 

площею - 2440,6 кв.м. 

м. Кам’янка,  

вул. Декабристів,2 

Відділ культури 

райдержадміністрації 


