
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
    

№ 445/21-2019 
від 05 вересня 2019 року                                                                м. Заставна 

   

Про утворення комісії щодо передачі майна  

комунальної власності Заставнівської міської  

ради об’єднаної територіальної громади та 

КП ЗМР «Благоустрій плюс» 

на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Заставнівської міської ради 

 

 Керуючись ст.ст. 25,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» на виконання рішення Заставнівської міської ради №374/17-2019 від 

12.06.2019 року «Про реорганізацію та затвердження Положення про відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької 

області», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити комісію для передачі майна з балансів комунальної 

власності Заставнівської міської ради об’єднаної територіальної громади та КП 

ЗМР «Благоустрій плюс» на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради в наступному складі: 

     Голова комісії: Секретар міської ради Леванін Р.В. 

Члени комісії: 

- Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний 

бухгалтер Заставнівської міської ради Михайлюк О.Т. 

- Провідний спеціаліст – бухгалтер Стасюк Т.С. 

- Начальник відділу правової та організаційної роботи Ткач А.В. 

- Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Косар М.Ю. 

- Головний бухгалтер КП ЗМР «Благоустрій плюс» Лисюк М.О. 

- Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Остапович Н.В. 



- Бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Шевчук Н.В. 

2. Передати майно комунальної власності з балансів Заставнівської 

міської ради об’єднаної територіальної громади та КП ЗМР «Благоустрій плюс» 

на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської 

ради. Передачу оформити актом приймання – передачі та закріпити за відділом 

освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради на праві 

господарського відання. 

3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради, 

Заставнівській міській раді та КП ЗМР «Благоустрій плюс» внести відповідні 

зміни до бухгалтерського обліку з врахуванням п.2 даного рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.  

 

 

 


