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УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VIІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

 

_____________ 2021 року                                                                       м. Вижниця 

Про безоплатну передачу рухомого майна із балансу 

Вижницької районної ради на баланс 4 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Чернівецькій області у межах спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

району 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої 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 березня 

1998 року із змінами, Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» від 03 жовтня 2019 року із змінами, 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», відповідно до 

листа 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області від 22 липня 2021 року 

№4/131 про передачу на баланс 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернівецькій 

області рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району, враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань комунальної власності та приватизації, районна рада   

ВИРІШИЛА: 

1. ПЕРЕДАТИ з 01 жовтня 2021 року безоплатно рухоме майно згідно 

додатку 1 до цього рішення (додається) із балансу Вижницької районної ради на 

баланс 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області у межах спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст району. 

2. Комісії районної ради з питань управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району (Сергій ВІРСТА), з 

однієї сторони, представників 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області 

(Михайло СПІВАК) здійснити передачу зазначеного майна, оформити акт 

приймання-передавання та подати його на затвердження сесії районної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань комунальної власності та приватизації (Михайло 

КОЗЯН). 
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Голова районної ради                       Михайло АНДРЮК 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

 

Завідувачка відділу з питань 

забезпечення повноважень щодо управління 

об’єктами спільної власності, інформаційно- 

комунікативних зв’язків, інвестицій та  

співробітництва виконавчого апарату 

районної ради                              Олена ЧЕПУХ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови районної ради                 Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради                                            Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувач відділу організаційного- 

аналітичного забезпечення, 

документообігу та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради                        Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань комунальної власності та  

приватизації                  Михайло КОЗЯН  
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Додаток 1 

до рішення дев’ятої сесії Вижницької 

районної ради  

VIIІ скликання  

___________ 2021 року №_________ 

 

Перелік рухомого майна,  

що передається із балансу Вижницької районної ради на баланс 4 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України у Чернівецькій області у межах спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району 

 

№ 

п/п 

 

Назва 

№ 

балансового 

рахунка 

К-

сть, 

од. 

Ціна, грн. 

 

Балансова 

вартість, 

грн. 

 

Знос, 

грн. 

Залишкова 

вартість, 

грн. 

Машини та обладнання 

1 Стіл 

офісний 

11134006 

11134005 
2 - 243,50 121,75 121,75 

2 Шафа для 

документів 

101630071 

1016300072 
2 2225,0 4450,0 4450,0 - 

3 Тумба для 

документів 

11136843 

11136844 
2 - 998,0 499,0 499,0 

ВСЬОГО: 6 2225,0 5691,5 5070,75 620,75 

 

 

Керуючий справами районної ради      Георгій ІВОНЯК 


