
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №57-23/18 

 

20 червня 2018 року м. Вижниця 

 

Про безоплатну передачу рухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району, що перебуває на балансі 

Вижницького територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг),  

у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади  

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 39 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного Кодексу України, 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 районної 

державної адміністрації від 03.05.2018 року № 01.34-589 стосовно передачі 

рухомого майна, яке перебуває на балансі Вижницького територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  беручи до уваги 

рішення сімнадцятої сесії Вижницької міської ради VIIІ скликання  18 квітня 

2018 року №81-17/18 «Про надання згоди на прийняття майна у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади», враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій, районна рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади, з балансу Вижницького територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) на баланс Вижницької міської ради  

рухоме майно, згідно додатку 1 до рішення.  

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

власності територіальних громад сіл, селища, міст району (С.Вірста) спільно з 



Вижницьким територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) (Єрема Р.І.) з однієї сторони, представників Вижницької 

міської територіальної громади, з іншої сторони, в порядку, встановленому 

Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності», Порядком безоплатної передачі майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, затвердженим 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», здійснити передачу рухомого 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 власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю.Никифоряк). 

 

 

 

Голова районної ради              М. Андрюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять третьої сесії 

районної ради VІІ скликання  

20 червня  2018 року 

№57-23/18 

 

Перелік рухомого майна,  

що безоплатно передається   

з балансу   Вижницького територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг),  

зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району,  

у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади та 

на баланс Вижницької міської ради 

 
№п/п Назва майна Інвентарний 

номер 

Рік введення в 

експлуатацію 

Первісна 

вартість 

(грн) 

Залишкова 

вартість 

(грн.) 

Нарахована 

сума зносу 

на 

01.04.2018р. 

Примітка 

1 Комп’ютер 

ASUS 

101480024 2011р. 3940,00 1208,00 2732,00  

2 Колонки  111360044 2011р. 175,00 175,00   

3 Мишка 111360075 2011р. 65,00 65,00   

4 Клавіатура 111360235 2011р. 165,00 165,00   

5 Принтер Canon 

МР280 

101480023 2011р. 1055,00 319,00 736,00  

6 Комп’ютер LG 101480033 2012р. 3065,00 1310,00 1755,00  

7 Принтер Canon 

LBР 6000 

111360268 2011р. 830,00 830,00   

8 Колонки  111360048 2012р. 60,00 60,00   

9 Мишка 111360080 2012р. 45,00 45,00   

10 Клавіатура 111360238 2012р. 60,00 60,00   

11 комп’ютер LG 101480034 2012р. 3065,00 1310,00 1755,00  

12 Принтер Canon 

LBР 6000 

111360269 2011р. 830,00 830,00   

13 Колонки  111360050 2012р. 60,00 60,00   

14 Мишка 111360081 2012р. 45,00 45,00   

15 Клавіатура 111360239 2012р. 60,00 60,00   

 Разом:   13520,00 6542,00 6978,00  
 

Загальна сума майна:  Тринадцять тисяч п’ятсот двадцять  грн.00 коп. 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради         Г. Івоняк 

 

 


