
                                                                                                                   ПРОЄКТ 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

___ сесії міської ради VІІI скликання 

 

___ грудня 2021 року № ___ 
м. Шепетівка 
 

  
Про передачу з балансу виконавчого  
комітету Шепетівської міської ради 
на баланс «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
відділу у справах сім’ї молоді та спорту Шепетівської міської ради» 
спортивного майданчика  
 

Відповідно до пункту 31 статті 26, частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, з метою забезпечення ефективного використання майна,  міська 
рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Шепетівської міської ради на 
баланс «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відділу у справах сім’ї, молоді та 
спорту Шепетівської міської ради» cпортивний майданчик з синтетичним покриттям за 
адресою: проспекту Миру, 12, первісною вартістю 1 871 247 грн 42 коп (один мільйон вісімсот 
сімдесят одна тисяча двісті сорок сім грн 00 коп). 

2. Створити комісію з передачі-приймання спортивного майданчика у складі: 

Голова комісії: 
Янушевський Віталій Віталійович – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради; 
Члени комісії: 
Рибак Євген Геннадійович – директор «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради»; 
Рибачук Г.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення; 
Стасюк Н.В. – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту; 
Драчук Оксана Олександрівна – головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту    

3. Комісії: 
3.1. В місячний термін провести передачу-приймання спортивного майданчика   з 

балансу виконавчого комітету Шепетівської міської ради на баланс «Комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської 
ради» та оформити акт приймання-передачі відповідно до законодавства України. 

3.2. Підготувати та подати на затвердження  виконавчому комітету Шепетівської 
міської ради акт передачі-приймання.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію з 
питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької 
діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв М.В.). 

 
Міський голова                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 



 
 
 
Готував: 
 
Головний спеціаліст відділу правового та 
кадрового забезпечення                                                         Ганна ГРИГОРЧУК 
 
 
Завізовано: 
 
Начальник відділу правового та  
кадрового забезпечення                                                          Руслан РАТУШНИЙ 
 
 
Начальник відділу у справах сім’ї, 
молоді та спорту                                                                      Наталія СТАСЮК 
 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих  
органів ради                                                                              Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ       
 
 
 
 
Голова постійної комісії з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального 
господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку                                           Максим БОНДАРЄВ 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                 Роман ВОЗНЮК 
                                                                        

 


