
  

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

XXVIII сесії міської ради VІІI скликання 

 

22 вересня 2022 року № 22 

м. Шепетівка 

 

Про передачу з балансу Управління освіти 

Шепетівської міської ради Хмельницької 

області на баланс Шепетівського 

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства автомобіля 

 

Відповідно до пункту 31 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження Шепетівського міського голови № 03-

05/34-2022 від 28.02.2022 року «Про передачу на умовах тимчасового безоплатного 

користування автомобіля» та з метою забезпечення ефективного використання майна,  міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу Управління освіти Шепетівської міської ради Хмельницької області 

на баланс Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства легковий автомобіль марки ЗАЗ -DAEWOO 2005 року випуску, модель 

Т13110, номер шасі Y6DT1311060264241, балансова вартість – 30183.00 грн. (тридцять 

тисяч сто вісімдесят три грн 00 коп.), знос - 30001,00 (тридцять тисяч одна гривня 00 

коп.), залишкова вартість - 182,00 грн (сто вісімдесят грн 00 коп. ).  

2. Створити комісію з передачі-приймання автомобіля у складі: 

Голова комісії: 
Янушевський В. В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 
Тихончук Л.І. – начальник управління освіти Шепетівської міської ради Хмельницької області; 

Висоцька В.Б. – головний бухгалтер управління освіти Шепетівської міської ради 

Хмельницької області; 

Биков В.П. – директор Шепетівського комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства; 

Василевич В.К. – головний бухгалтер Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

 

Комісії: 

3.1. В місячний термін провести приймання-передачу автомобіля ЗАЗ -DAEWOO 2005 року 

випуску, модель Т13110, номер шасі Y6DT1311060264241 з балансу Управління освіти 

Шепетівської міської ради Хмельницької області на баланс Шепетівського комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства та оформити акт приймання-

передачі відповідно до чинного законодавства України. 



3.2. Підготувати та подати на затвердження виконавчому комітету Шепетівської міської ради 

акт приймання-передачі.  

4. Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

провести переєстрацію автомобіля ЗАЗ -DAEWOO 2005 року випуску, модель Т13110, номер 

шасі Y6DT1311060264241 відповідно до норм чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього 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 Максим БОНДАРЄВ). 

 

 

Міський голова                                                                                                            Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


