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Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої 

сесії районної ради VII скликання 11 травня 

2017 року №76-15/17 «Про безоплатну 

передачу окремого нерухомого майна 

(будівлі старого корпусу Мигівського НВК) 

зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району у комунальну 

власність територіальної громади с.Мигове» 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 та статтею 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши звернення Мигівської сільської ради від 24.06.2019 року 

№404, в якому зазначено, що з метою реєстрації права власності на будівлю старого корпусу 

Мигівського НВК за територіальною громадою с.Мигове та у зв’язку з  виявленими за результатами  

проведеної технічної  інвентаризації будівлі  розбіжностями у площі приміщення, необхідно внести  

зміни до рішення п’ятнадцятої сесії районної ради VII скликання 11 травня 2017 року №76-15/17 

«Про безоплатну передачу окремого нерухомого майна (будівлі старого корпусу Мигівського НВК) зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

територіальної громади с.Мигове», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій з цього питання, районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни до пункту 1 рішення п’ятнадцятої сесії районної ради VII скликання 11 травня 

2017 року №76-15/17 «Про безоплатну передачу окремого нерухомого майна (будівлі старого 

корпусу Мигівського НВК) зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність територіальної громади с.Мигове», а саме: 

словосполучення «площею 1437,00 м2» замінити словосполученням «площею 1164,90 м2».  

 

Голова районної ради                 М. Андрюк 

 

Виконавець:  

Завідувач відділу з питань управління  

об’єктами комунальної  

власності, інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого  

апарата районної ради                  О.Джал 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради                С. Вірста 

Керуючий справами районної ради                Г. Івоняк 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарата районної ради                              К. Голобуцька  

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарата районної ради                             Ю. Флора 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій      Ю. Никифоряк 


