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УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  VIІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №_________ 

 

_________________ ___ року м. Вижниця 

Про безоплатну передачу 

легкового автомобіля  

ВАЗ 211340 з балансу Вижницького 

районного центру надання 

соціальних послуг на баланс 

управління соціального захисту 

населення Вижницької районної 

державної адміністрації  

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності» від 03.03.1998 року зі 

змінами, 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», 

розглянувши клопотання Вижницької міської ради від 05.01.2021 року №02-14/23 

стосовно передачі у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади автомобіля ВАЗ 211340 згідно рішення позачергової четвертої сесії 

Вижницької міської ради VIIІ-го скликання від 30 грудня 2020 року № 105-4/20 

«Про прийняття рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст району, що перебуває на балансі Вижницького районного центру 

надання соціальних послуг, у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади», беручи до уваги лист Вижницької районної державної 

адміністрації від 15.01.2021 року №01.34-39  про необхідність у подальшому 

користуванні управлінням соціального захисту населення Вижницької районної 

державної адміністрації  легковим автомобілем ВАЗ 211340, який перебуває у 

спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району та 

на балансі Вижницького районного центру надання соціальних послуг, який 

ліквідовується, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації, районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 



1. ПЕРЕДАТИ безоплатно з моменту ліквідації Вижницького районного 

центру надання соціальних послуг на баланс  управління соціального захисту 

населення Вижницької районної державної адміністрації легковий автомобіль 

(хетчбек) ВАЗ 211340, колір червоний, номер шасі (кузова, рами) 

ХТ211340В5011522, реєстраційний номер СЕ5355АХ, 2011 року випуску, 

зареєстрований 07 березня 2012 року, початковою балансовою вартістю  49 991 

грн,  залишковою вартістю  - 11 268 грн, знос становить 38 723 грн (77%), який 

перебуває в оренді управління соціального захисту населення Вижницької 

районної державної адміністрації з 01 липня 2014 року згідно договору оренди.  

2. ПОВІДОМИТИ Вижницьку міську раду про відмову у передачі у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади автомобіля ВАЗ 

211340 через необхідність у користуванні транспортним засобом управлінням 

соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації. 

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

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району 

(ВІРСТА Сергій) з однієї сторони, спільно з Вижницьким районним центром 

надання соціальних послуг, який ліквідується (КОЛОТИЛО Ганна), комісії  

управління соціального захисту населення Вижницької районної державної 

адміністрації з іншої сторони, здійснити передачу рухомого майна, зазначеного у 

пункті 1 цього рішення, оформити акт приймання-передавання та подати його на 

затвердження сесії районної ради.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань комунальної власності та приватизації (КОЗЯН Михайло). 

 

 

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 

    


