
Проєкт  

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

 

____________________  2020 року                      м. Вижниця 

 

Про безоплатну передачу матеріальних 

цінностей з балансу КНП «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької 

районної ради із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, 

міст району у комунальну власність 

територіальних громад району 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, 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 21 квітня 2016 року № 115-6/16 «Про управління майном спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району», 

беручи до уваги рішення Вижницької міської ради VIІІ скликання  ________ 

2020 року № ___________ «__________________________________», рішення 

Вашківецької міської ради VIІІ скликання  07 липня 2020 року № 254-45/20 

«Про звернення до Вижницької районної ради щодо передачі частини 

матеріальних цінностей КНП «Вижницька районна лікарня» із спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вашківецької міської територіальної громади», згоду про прийняття 

матеріальних цінностей на баланс КНП «Берегометський центр ПМСД» 

Вижницької районної ради (лист КНП «Берегометський центр ПМСД», від 01 

липня №186), розглянувши клопотання Вижницької районної державної 

адміністрації від 01 липня 2020 року №01.34-768  про передачу матеріальних 

цінностей (лабораторного обладнання) спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району з балансу КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради, враховуючи  рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій з цього питання, районна 

рада   
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ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради, із спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району у комунальну власність, а саме: 

1.1.  Вижницької міської територіальної громади та на баланс КНП 

«Центр ПМСД» Вижницької міської ради матеріальні цінності – основні 

засоби, запаси, балансовою вартістю 5 630 (п’ять тисяч шістсот тридцять) 

гривень  ( додаток 1); 

1.2. Вашківецької міської територіальної громади та на баланс КНП 

Вашківецької міської ради «Вашківецький центр ПМСД» матеріальні цінності - 

основні засоби, запаси, балансовою вартістю 17 202 (сімнадцять тисяч двісті 

дві) гривні 66 коп. ( додаток 2); 

1.3. Вашківецької міської територіальної громади та на баланс  КНП 

Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної 

допомоги з поліклінічним відділенням» матеріальні цінності  - основні засоби, 

запаси, малоцінні та швидкозношуючі предмети балансовою вартістю 268 784  

(двісті  шістдесят   вісім тисяч сімсот вісімдесят чотири) гривні  35 коп. 

(додаток 3). 

2. Передати безоплатно з балансу КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради на баланс КНП «Берегометський центр ПМСД» 

Вижницької районної ради матеріальні цінності  - основні засоби, запаси, 

балансовою вартістю 1 597 (одна тисяча п’ятсот дев’яносто сім) гривень   

(додаток 4). 

3. Доручити комісії районної ради з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад району (ВІРСТА Сергій), головному 

лікарю КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради  

(МИТРИНЮК Федір) з однієї сторони, та представників комунальних 

некомерційних підприємств Вижницької міської ради, Вашківецької міської 

ради та  КНП «Берегометський центр ПМСД» Вижницької районної ради, з 

іншої сторони, здійснити передачу зазначених у пунктах 1, 2 цього рішення 

матеріальних цінностей, оформити акти приймання-передавання та подати їх 

на затвердження сесії районної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (НИКИФОРЯК Юрій). 

 

Голова районної ради        Михайло АНДРЮК 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

Головний лікар КНП 

«Вижницька районна лікарня»              Федір Митринюк 

 

ПОГОДЖЕНО: 
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Заступник голови районної ради           Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради                    Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувачка юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради                  Ксенія ГОЛОБУЦЬКА  

 

Завідувач загального відділу  

виконавчого апарату районної ради                 Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій       Юрій НИКИФОРЯК 
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                                                                Додаток 1 до проєкту 

                                                                    рішення районної ради  

                                                     VII скликання   

 

 

 

Перелік  матеріальних цінностей,  

які  передаються  безоплатно з балансу КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради, із спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району, у комунальну власність 

  Вижницької міської територіальної громади та  

на баланс КНП «Центр ПМСД»  Вижницької міської ради 

 

№ 

п/п 

Назва матеріальних 

цінностей 

Первісна 

вартість, грн 
Знос, грн 

Балансова 

вартість, грн 

1 Основні засоби р№104 31414,00 28421,00 2993,00 

2 Основні засоби р№106 690,00 620,00 70,00 

3 Основні засоби р№112 5134,00 2567,00 2567,00 

4 Медикаменти р№201/0 1403,07     

  Разом 38641,07 31608,00 5630,00 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

районної ради        Г. Івоняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

                                                                                         Додаток 2  

                                                                    до проєкту 

                                                                    рішення районної ради  

                                                                    VII скликання   

 

 

 

Перелік  матеріальних цінностей,  

які  передаються  безоплатно з балансу  

КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради,  

із спільної власності територіальних громад  

сіл, селища, міст району,  

у комунальну власність  Вашківецької міської територіальної 

громади та на баланс  

КНП Вашківецької міської ради «Вашківецький центр ПМСД» 

  

 

№ 

п/п 

Назва матеріальних 

цінностей 

Первісна 

вартість, грн 
Знос, грн 

Балансова 

вартість, 

грн 

1 Основні засоби р№104 98979,00 88994,00 9985,00 

2 Основні засоби р№106 2157,00 2050,00 107,00 

3 Основні засоби р№112 14221,32 7110,66 7110,66 

4 Медикаменти р№201/0 2683,07     

  Разом 118040,39 98154,66 17202,66 

 

 

 

 

Керуючий справами  

районної ради        Г. Івоняк 
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                                                                                                Додаток 3 

до проєкту                                                                    

рішення районної ради  

VII скликання   

 

Перелік  матеріальних цінностей,  

які  передаються  безоплатно з балансу КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради, із спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району, у комунальну власність   

Вашківецької міської територіальної громади та  

на баланс КНП Вашківецької міської ради  «Вашківецький центр ПМСД»  

  

 

№ 

п/п 

Назва матеріальних 

цінностей 

Первісна 

вартість, грн 
Знос, грн 

Балансова 

вартість, 

грн 

1 Основні засоби р№104 1122575,00 960042,00 162533,00 

2 Основні засоби р№105 39828,00 36208,00 3620,00 

3 Основні засоби р№106 4789,00 4306,70 482,30 

4 Основні засоби р№112 119568,67 59784,33 59784,34 

5 Основні засоби р№117 31308,00 13645,00 17663,00 

6 Основні засоби р№153 439,75   439,75 

7 

Продукти харчування 

р№201/2 2366,18   2366,18 

8 Медикаменти р№201/0 14057,34   14057,34 

9 Паливо р№203 1403,44   1403,44 

10 Запасні частини р№207 5060,00   5060,00 

11 

Малоцінні та швидко 

зношуючи предмети 

р№220 1610,00   1610,00 

  Разом 1343005,38 1073986,03 269019,35 
 

 

 

 

 

Керуючий справами  

районної ради        Г. Івоняк 
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                                                                                                 Додаток 4  

до проєкту                                                              

рішення районної ради  

VII скликання   

 

 

 

Перелік  матеріальних цінностей, 

які  передаються  безоплатно з балансу 

КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради 

на баланс 

КНП «Берегометський центр ПМСД» Вижницької районної ради 

 

 

 п/п 
Назва матеріальних 

цінностей 

Первісна 

вартість, грн 
Знос, грн 

Балансова 

вартість, 

грн 

1 Основні засоби р№104 9160,00 8487,00 673,00 

3 Основні засоби р№112 1849,00 925,00 924,00 

4 Медикаменти р№201/0 7,53     

  Разом 11016,53 9412,00 1597,00 

 
 

 

 

 

 

Керуючий справами  

районної ради        Г. Івоняк 
 

 

 

 


