
  
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

XXVI (позачергової) сесії міської ради  VIII скликання 

07  липня  2022 року  № 5                                                                                         
м. Шепетівка 
 
Про передачу з балансу виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради 
на баланс управління праці та соціального захисту 
населення Шепетівської міської ради 
рухомого майна (комп’ютерна техніка) 
 

   Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
листа Міністерства соціальної політики України від 03.06.2022 щодо постачання 
комп’ютерної техніки, з метою належної організації діяльності та виконання функцій у сфері 
соціального захисту населення, Шепетівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати з балансу виконавчого комітету Шепетівської міської ради на баланс 
управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради комп’ютерну 
техніку, а саме: 
-  мережевий маршрутизатор ASUS RT-AC59U – 5 штук, вартість – 9654,15грн.; 
- персональний комп’ютер, Тип 2 ACER TMP215-53 – 5 штук, вартість – 147444,70 грн.;  
- пакет офісних програм для персонального комп’ютера Microsoft Office Home and Business 
2021 All Lng PK Lic Online Central/Eastern Euro Only Dw (електронний ключ) – 5 штук, 
вартість - 41688,25 грн. 

2. Створити комісію з передачі - приймання комп’ютерної техніки з балансу 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради на баланс управління праці та соціального 
захисту населення Шепетівської міської ради, у складі: 
Голова комісії: 

 Безкоровайна Г. Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. 
Члени комісії: 
 Ратушний Р. В. - начальник відділу правового та кадрового забезпечення; 
 Рибачук Г. П. – начальник відділу фінансового та господарського забезпечення; 
 Білас Сергій Григорович – начальник управління праці та соціального захисту населення; 
 Кучер Валентина Миколаївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 
управління праці та соціального захисту населення; 

3. Зобов’язати комісію в місячний термін здійснити передачу - приймання майна, 
зазначеного в пункті 1 цього рішення, та оформити в установленому порядку акт передачі - 
приймання відповідно до законодавства України 

4. Підготувати та подати на затвердження виконавчому комітету Шепетівської міської 
ради акт передачі - приймання майна. 
    5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики  та спорту  



(голова комісії Наталія СОБЧУК) та на заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  Галину БЕЗКОРОВАЙНУ. 
 

Міський  голова                                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 

  
 


