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Про затвердження акта  

приймання-передавання  

рухомого майна спільної  

власності територіальних громад  

сіл, селища, міст району,  

яке  передається  безоплатно з балансу  

відділу освіти Вижницької районної  

державної адміністрації 

на баланс комунальної установи  

«Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників  

Вижницького району»  

Вижницької районної ради 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої 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 позачергової тридцять восьмої сесії Вижницької районної 

ради VII скликання від 01 жовтня 2020 року №94-38/20 «Про  надання дозволу 

на передачу окремого рухомого майна  з балансу відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації на баланс комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 

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   

 



ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити акт приймання-передавання рухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району, яке  передається  

безоплатно з балансу відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації на баланс комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради 

(додається). 

 
 

 

 

 

Голова районної ради              Михайло АНДРЮК 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

 

Завідувачка відділу з питань управління  

об’єктами комунальної  

власності, інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого  

апарата районної ради           Оксана ДЖАЛ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови районної ради                  Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради                  Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувачка юридичного відділу   

виконавчого апарата районної ради                  Ксенія ГОЛОБУЦЬКА  

 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарата районної ради         Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій          Юрій НИКИФОРЯК 

 

 

 

 

 



 

 
 



 


