
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ VIІІ  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

 

  ___________________________ м. Вижниця 

 

Про затвердження акту  

приймання-передавання  рухомого 

майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської  

територіальної громади, з балансу 

Вижницького районного центру 

надання соціальних послуг на баланс 

комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Вижницької міської  

ради» 

 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 та статтею 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішень третьої 

сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання від 28 грудня 2020 року №53-

03/20 «Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст району, що перебуває на балансі 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг, у комунальну 

власність Вижницької територіальної громади», враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та приватизації, 

постійної комісії районної ради з питань освіти та охорони здоров’я, районна 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

ЗАТВЕРДИТИ Акт №1 приймання-передавання  рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району 

у комунальну власність Вижницької міської  територіальної громади, з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг на баланс 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Вижницької міської  

ради» (додається). 

 

 

 



 

Голова районної ради                        Михайло АНДРЮК 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

 

Завідувачка відділу з питань управління  

об’єктами комунальної  

власності, інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого  

апарату районної ради                         Оксана ДЖАЛ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

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 комунальної власності та приватизації      Михайло КОЗЯН 

    

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань освіти та охорони здоров’я         Світлана СТРИНАДКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ___________________________ сесії  

Вижницької районної рад VIII скликання 

___________________року №________________ 
Голова районної ради 

________________________Михайло АНДРЮК               

                                                                                          М.П. 

 

АКТ №1 

приймання-передавання 

рухомого майна із спільної власності територіальних громад 

 сіл, селищ, міст Вижницького району  

у комунальну власність Вижницької міської  територіальної громади,  

з балансу Вижницького районного центру надання соціальних послуг  

на баланс Вижницької міської  ради 

 

м.Вижниця        _______________  2020 року 

 

Комісія Вижницької районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району, затверджена  розпорядженням голови  Вижницької районної ради від 11 грудня 

2020 року   №51 «Про затвердження складу комісії районної ради з питань управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та по відбору суб’єктів оціночної діяльності» та 

рішенням другого пленарного засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання від 17 грудня 

2020 року №35-02/20 «Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від 11 грудня 2020 

року   №51 «Про затвердження складу комісії районної ради з питань управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст району та по відбору суб’єктів оціночної діяльності», у складi: 

 

Вірсти С.Д. -     заступника голови районної ради, голови комісії; 

Івоняка Г.С. -     керуючого справами районної ради,  

заступника голови комісії ; 

Джал О.В. - завідувачки відділу з питань управління об’єктами комунальної 

власності, інвестицій та транскордонного співробітництва виконавчого 

апарату районної ради, секретаря комісії; 

Козяна М.Д. -  депутата районної ради, голови постійної комісії районної ради з 

питань комунальної власності та приватизації власності; 

Голобуцької К.В. - завідувачки юридичного відділу виконавчого апарату районної ради; 

Дутчук Г.І.  - завідувачки організаційно-аналітичного відділу виконавчого апарату 

районної ради; 

Мойсей О.І. - завідувачки відділу фінансово-господарського забезпечення 

виконавчого апарату районної ради,  

за участю  голови ліквідаційної комісії  Вижницького районного центру надання соціальних послуг Колотило 

Г.Т.,  з однієї Сторони,  

 та  Комісія Вижницької міської ради у складі: 

 

Колотило С.О. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Білич О.П. – в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Вижницької міської ради; 

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. – начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, благоустрою, транспорту та інфраструктури Вижницької 

міської ради; 

Борошко С.М. – головний спеціаліст відділу документообігу, звітності та комп′ютерно-

технічного забезпечення Вижницької міської ради; 

Токар Г.Д. - начальник відділу освіти, культури, медицини та спорту Вижницької 

міської ради , 

з другої Сторони (надалі разом – Сторони),   

на підставі рішення третьої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання від 28 грудня 2020 року №53-03/20 

«Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, 

що перебуває на балансі Вижницького районного центру надання соціальних послуг, у комунальну власність 

Вижницької територіальної громади» та рішення ІІ сесії Вижницької міської ради VIIІ-го скликання від 25 

листопада 2020 року № 55-2/20 «Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність установи 

«Вижницький районний центр надання соціальних послуг» та рухомого і нерухомого майна» підписали цей акт 

про наступне: 



одна   Сторона передає  із  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району, а 

друга Сторона приймає у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади рухоме майно, з 

балансу Вижницького районного центру надання соціальних послуг на баланс Вижницької міської ради, а саме: 

 

№ 

п/п 

  

Назва 

Балансова 

вартість, грн. 

 

Знос, грн. 

Залишкова 

вартість, грн. 

1. Будівлі та споруди    

2. Машини та 

обладнання 

 

623402,21 

 

239941,21 

 

383461,00 

3. Матеріальні 

цінності 

 

995020,58 

 

 

 

4. Інше рухоме майно  

174504,00 

 

46854,00 

 

127650,00 

 ВСЬОГО: 1792926,79 286795,21 511111,00 

 (Реєстри рухомого майна додаються). 

 

Цей акт складено в трьох примірниках для:   

- Вижницької районної ради; 

- Вижницької міської  ради; 

- Вижницького районного центру надання соціальних послуг. 

 

Від Сторони, яка передає  майно:  

  

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

Івоняк Г.С. -     керуючий справами районної ради, заступник 

голови комісії  

 

Джал О.В. - завідувачка відділу з питань комунальної власності, 

інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради, секретар комісії 

 

Козян М.Д. -  депутат районної ради, голова постійної комісії 

районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації 

 

 

Голобуцька К.В. -    завідувачка юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради 

 

 

Дутчук Г.І.  - завідувачка організаційно-аналітичного відділу 

виконавчого апарату районної ради 

 

Мойсей О.І. - завідувачка відділу фінансово-господарського 

забезпечення та комунальної власності виконавчого 

апарату районної ради  

 

Колотило Г.Т. -голова ліквідаційної комісії, директора Вижницького 

районного центру надання соціальних послуг 

 

 

Від Сторони, яка приймає  майно:  

 

Колотило С.О. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

Білич О.П. – в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Вижницької міської ради 

 

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. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, благоустрою, 

транспорту та інфраструктури Вижницької міської 

ради 

 

Борошко С.М. – головний спеціаліст відділу документообігу, 

звітності та комп′ютерно-технічного забезпечення 

Вижницької міської ради 

 

Токар Г.Д. - начальник відділу освіти, культури, медицини та 

спорту Вижницької міської ради  

 

 

 

 


