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ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  VIІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №_________ 

 
_________________ ___ року м. Вижниця 

Про  передачу рухомого майна   

спільної власності територіальних  

громад сіл, селищ, міст Вижницького  

району з балансу комунальної установи  

«Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників Вижницького 

 району» Вижницької районної ради 

у комунальну власність  

Вижницької міської територіальної громади 

 

Керуючись частиною другою статті 43 та частиною п’ятою статті 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 Вижницької 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 рішення 

позачергової четвертої сесії Вижницької міської ради VIIІ-го скликання від 30 грудня 

2020 року № 107-4/20 «Про надання згоди на безоплатне прийняття рухомого майна 

бібліотеки комунальної установи комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної 

ради» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади», 

враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної 

власності та приватизації,  з питань освіти та охорони здоров’я, районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. ПЕРЕДАТИ безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району, з балансу комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької 

районної ради, у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади,  

на баланс комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Вижницької міської ради» рухоме майна (основні засоби, бібліотечний 
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фонд та матеріальні цінності) первісною балансовою вартістю 88 999 (вісімдесят вісім 

тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень 71 коп. та залишковою балансовою 

вартістю - 44 913 (сорок чотири тисячі дев’ятсот тринадцять) гривень 70 коп. 

(додається). 

2. ДОРУЧИТИ комісії районної ради з питань управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району (ВІРСТА 

Сергій), за участю голови ліквідаційної комісії з ліквідації  комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району»  

Вижницької районної ради  (БУЧАЦЬКА Надія) з однієї сторони, та представників 

Вижницької міської ради з другої сторони, здійснити передачу зазначеного у пункті 1 

цього рішення рухомого майна, оформити акт приймання – передавання та подати 

його на затвердження сесії  Вижницької районної ради.  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної 

ради з питань комунальної власності та приватизації (КОЗЯН Михайло), з питань 

освіти та охорони здоров’я (СТРИНАДКО Світлана). 

 

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 
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Додаток 1 

до проєкту рішення ____________ сесії  

Вижницької  районної ради VІІІ скликання  

______________ 2021 року №_________ 

 
 

ПЕРЕЛІК 
активів, які передаються  

із спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст Вижницького району, 

 з балансу комунальної установи «Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників Вижницького району»  

Вижницької районної ради,  

у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Керуючий справами районної ради       Георгій ІВОНЯК 

 

№ 

з/п 

 

Назва активів 

 

 

Первісна балансова 

вартість, 

грн 

   

 

 

Знос, 

грн 

 

 

 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн  

1. Машини та обладнання 4058,00 1615,15 2442,85 

2. Бібліотечний фонд 69603,71 34801,86 34801,85 

3. Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 

15338,00 7669,00  7669,00 

 Разом 88 999,71 44 086,01 44 913,70 


