
ПРОЕКТі
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________ СЕСІЯ УП СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я №

_________________  2019 року м. Вижниця

Про затвердження акта 
приймання-передавання 
Вижницької районної бібліотеки 
для дітей зі спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селища, міст району у комунальну 
власність Вижницької міської 
територіальної громади

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 та статтею 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку безоплатної 
передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 
району, затвердженого рішенням шостої сесії районної ради VII скликання від 
21 квітня 2016 року № 115-6/16 «Про управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району», рішення 
двадцять восьмої сесії Вижницької районної ради VII скликання від 18 квітня 
2019 року №43-28/19 «Про безоплатну передачу Вижницької районної 
бібліотеки для дітей зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 
міст району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 
громади», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 
власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля 
та надзвичайних ситуацій з цього питання, районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити акт приймання-передавання Вижницької районної бібліотеки 
для дітей зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району 
у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади 
(додається).

Г олова 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

Керуючий справами районної ради

Завідувач юридичного відділу 
виконавчого апарата районної ради

С. Вірста 

Г. Івоняк

К. Голобуцька

Завідувач загального відділу 
виконавчого апарата районної ради

Голова постійної комісії районної ради 
з питань власності, агропромислового 
комплексу, земельних відносин, охорони 
довкілля та надзвичайних ситуацій

Ю. Флора

Ю. Никифоряк



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням______________________ сесії
Винницької районної рад VII скликання
_______________2019 року №______
Голова районної ради

_____________________ М.Андрюк

АКТ
приймання-передавання 

Вижницької районної бібліотеки для дітей 
зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району 

у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади

м.Вижниця 27 червня 2019 року

Комісія Вижницької районної ради з питань управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селища, міст району, затверджена рішенням 
п’ятої сесії Вижницької районної ради VII скликання від 25 лютого 2016 року 
№88-5/16 «Про затвердження розпорядження заступника голови районної ради № 
81 від 21 грудня 2015 року «Про затвердження складу комісій районної ради», у 
складі:

Вірста С.Д. 

Івоняк Г.С.

- заступник голови районної ради, голова комісії

- керуючий справами районної ради, заступник голови 
комісії

Джал О.В.

Никифоряк Ю.П.

Голобуцька К.В. 

Дутчук Г.І. 

Мойсей О.І.

- завідувач відділу з питань комунальної власності, 
інвестицій та транскордонного співробітництва 
виконавчого апарату районної ради, секретар комісії

- депутат районної ради, голова постійної комісії 
районної ради з питань власності, агропромислового 
комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 
надзвичайних ситуацій

- завідувач юридичного відділу виконавчого апарату 
районної ради

- завідувач організаційно-аналітичного 
виконавчого апарату районної ради

Відділу

- завідувач відділу фінансово-господарського 
забезпечення виконавчого апарату районної ради,

за участю начальника відділу культури Вижницької районної державної 
адміністрації До дяк Н.М., завідуючої Вижницькою районною бібліотекою для 
дітей Ямбор О.М., головного бухгалтера відділу культури Вижницької районної 
державної адміністрації Алексюк Г.В., з однієї Сторони, та Комісія Вижницької 
міської ради у складі:
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Колотило С.О. 

Ватрич Н.В.

Чміль О.С.

Григоряк І.В. 

Гакман Ю.В.

Борошко С.М.

Заєць A.JI.

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради
- в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Вижницької міської ради

- начальник відділу правового забезпечення, організаційно- 
кадрової роботи та зв’язку з громадськістю Вижницької 
міської ради
- спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Вижницької міської ради
- в. о. начальника відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, транспорту та інфраструктури 
міської ради
- головний спеціаліст відділу документообігу, звітності 

та компютерно-технічного забезпечення Вижницької 
міської ради

- начальник відділу освіти, культури, медицини та 
спорту Вижницької міської ради,

з другої Сторони, (надалі разом -  Сторони)
на підставі рішення двадцять восьмої сесії Вижницької районної ради VII 
скликання від 18 квітня 2019 року №43-28/19 «Про безоплатну передачу 
Вижницької районної бібліотеки для дітей зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 
територіальної громади» та рішення двадцять шостої сесії Вижницької міської ради 
VIII скликання від 20 лютого 2019 року № 33-26/19 «Про внесення змін в рішення 
24-ої сесії міської ради VIII скликання №295/8-24/18 від 20 грудня 2018 року», 
підписали цей акт про наступне:

одна Сторона передає зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 
міст Вижницького району, з балансу відділу культури Вижницької районної 
державної адміністрації, а друга Сторона приймає у комунальну власність 
Вижницької міської територіальної громади та на баланс Вижницької міської ради, 
Вижницьку районну бібліотеку для дітей та закріплене за бюджетною установою 
майно:
- активи:
первісна вартість -  24 917,00 грн
знос -  4 352,00 грн
балансова вартісна -  20 565,00 грн
- матеріальні цінності:
вартість - 2 442,00 грн '
знос (50% )- 1221,00 грн 

(реєстри активів та матеріальних цінностей, які передаються, додаються).

Разом з установою передаються:
1. Статут Вижницької районної бібліотеки для дітей.
2. Трудова книжка завідуючої Вижницькою районною бібліотекою для дітей Ямбор О.М.

Цей акт складено в трьох примірниках для:
- Вижницької районної ради;
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Вижницької міської ради;
Відділу культури Вижницької районної державної адміністрації.

Від Сторони, яка передає:

Вірста С.Д. - заступник голови районної ради, голова 
комісії

Івоняк Г.С. - керуючий справами районної ради, заступник/"' 
голови комісії ^

Джал О.В. - завідувач відділу з питань комунальної 
власності, інвестицій та транскордонного 
співробітництва виконавчого апарату районної 
ради, секретар комісії /Никифоряк Ю.П. - депутат районної ради, голова постійної комісії 
районної ради з питань власності, 
агропромислового / 
комплексу, земельних відносин, охорони до/кілля 1  
та надзвичайних ситуацій ( £

і ! / /
Г ол обуц ь к а  К .В . - зав ідувач  ю р и д и ч н ого  в ід д іл у  виконк{£рзго 

апарату р а й о н н о ї ради
Дутчук Г.І. - завідувач організаційно-аналітичного відділу  

виконавчого апарату районної ради
М ойсей О.І. - завідувач відділу фінансово-господарського 

забезпечення та комунальної власності 
виконавчого апарату районної ради

і і
Додяк Н.М. -начальник відділу культури Вижницької районної 

держ авної адміністрації
Алексюк Г.В. - головний бухгалтер відділу культури 

Вижницької районної державної адміністрації С 4-,
Ямбор О.М. -завідую ча Вижницькою районною бібліотекою  

для дітей

Від сторони, яка приймає майно:

Колотило С.О. - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради {/ к С Ш &

Ватрич Н.В. - в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку т а ' 
звітності Вижницької міської ради <7 / 0 ^ '

Чміль О.С. - начальник відділу правового забезпечення, 
організаційно-кадрової роботи та зв’язку з 
громадськістю Вижницької міської ради

Григоряк І.В. - спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського 
обліку та звітності Вижницької міської ради

Гакман Ю .В. -в.о.начальника відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, транспорту та 
інфраструктури міської ради

/ / /
‘ V

V . -1

Борошко С.М. - головний спеціаліст відділу 
документообігу, звітності та компютерно- 
технічного забезпечення Вижницької міської 
ради

Заєць А.Л. - начальник відділу освіти, культури, 
медицини та спорту Вижницької міської ради

М.П.

З


