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УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №_____________ 

 

___________________ 2019 року                            м. Вижниця 

 

Про надання дозволу на списання 

матеріальних цінностей, що належать 

до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 та частиною  5 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку списання 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району, 

Порядку безоплатної передачі майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району, затверджених 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», розглянувши клопотання Вижницької районної державної 

адміністрації від 17.09.2019 року №01.34-1069, від 03.10.2019 року №01.34-1135 

та відповідні документи відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації на списання матеріальних цінностей, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, 

районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації на списання котлів у Бережницькому НВК «Універсал - 5», 

інвентарний номер 101410014, 1974 року випуску, 1989 року введення в 

експлуатацію, первісною вартістю 2554,00 грн, та у Берегометській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3  «Універсал - 6», інвентарний номер 101410011, 1976 року 

випуску, 1992 року введення в експлуатацію, первісною вартістю 1764,00 грн, 

зі стовідсотковим зносом, як таких, що непридатні для подальшого 

використання, не підлягають ремонту та відновленню. 

 

 



 

 

 

2.  Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації здійснити 

заходи по списанню основних засобів, відповідно до вимог чинного 

законодавства України, про що надати відповідні документи у виконавчий 

апарат районної ради. 

         

          3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю.Никифоряк). 

 

 

 

Голова районної ради            М. Андрюк 

 
 

Виконавець:  

Начальник відділу освіти  

Вижницької районної  

державної адміністрації          М.Андрич 

               

 

Погоджено: 

 

Заступник голови районної ради           С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради           Г. Івоняк 

 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради            К. Голобуцька  

 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради            Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій                      Ю. Никифоряк 

 

 

 
 

 

 

 


