
                                                                                                                   ПРОЄКТ 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

_____ сесії міської ради VІІI скликання 

 

«___» ___________2022 року № ___                                                                                м. 
Шепетівка 
 

  
Про передачу  ліжок двоярусних 
категорії А в тимчасове користування  
для відокремленого структурного 
підрозділу «Шепетівського фахового 
коледжу закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет»  
 
 

Розглянувши лист від 20.10.2022 року № 87 відокремленого структурного підрозділу 
«Шепетівського фахового коледжу закладу вищої освіти «Подільський державний 
університет» та відповідно до пункту 31 статті 26, 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 в тимчасове користування ліжка двоярусні категорії А, для 

відокремленого структурного підрозділу «Шепетівського фахового коледжу закладу 
вищої освіти «Подільський державний університет» на термін до завершення 
воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування,  в 
кількості 50 шт.(п’ятдесят штук), ціна за одиницю – 3 000,00 грн.,  балансовою 
вартістю  150 000,00 грн  ( сто п’ятдесят тисяч  грн. 00 коп.) з метою облаштування 
місць проживання внутрішньо переміщених осіб.  

2. Комісією по передачі матеріальних цінностей у воєнний час в місячний термін 
провести приймання – передачу ліжок двоярусних категорії А в тимчасове 
користування для відокремленого структурного підрозділу «Шепетівського 
фахового коледжу закладу вищої освіти «Подільський державний університет» та 
скласти акт приймання – передачі відповідно до чинного законодавства України. 

3. Підготувати та подати на затвердження виконавчому комітету Шепетівської міської 
ради акт приймання – передачі. 

4. 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 Бондарєв М.В.).  

  
 
 

Міський голова                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 
 
 



 
 
 
 
Готував: 
 
Головний спеціаліст сектору з питань 
мобілізаційної та оборонної роботи                                   Леонід КОНОНЧУК 
 
 
Завізовано: 
 
Начальник відділу правового та 
кадрового забезпечення                                                        Руслан РАТУШНИЙ 
 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності органів ради                                                        Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 
 
 
 
Голова постійну комісію з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального господарства,  
підприємницької діяльності, транспорту,  
енергетики та зв’язку                                                             Максим БОНДАРЄВ 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                             Роман ВОЗНЮК 


