
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

№  471/22-2019 
від 18 жовтня 2019 року                                                                м. Заставна 

 

 

Про затвердження актів приймання-передачі  

майна та матеріальних цінностей у комунальну власність  

відділу освіти, культури, молоді  

та спорту Заставнівської міської ради 

 

 

     Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  відповідно до рішення сесії Заставнівської міської 

ради від 05.09.2019р. № 445/21-2019 «Про утворення комісії щодо передачі 

майна комунальної власності Заставнівської міської ради об’єднаної 

територіальної громади та КП ЗМР «Благоустрій плюс»», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

Заставнівського закладу дошкільної освіти №1 у сумі 392578, 44 (триста 

дев’яносто дві тисячі п’ятсот сімдесят вісім гривень, 44 копійок) у 

комунальну власність відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської 

міської ради  (Акт додається). 

2. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

Заставнівського закладу дошкільної освіти №2 у сумі 249128, 48 (двісті сорок 

дев’ять тисяч сто двадцять вісім  гривень, 48 копійок) у комунальну власність 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради  (Акт 

додається). 

3. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

Заставнівського закладу дошкільної освіти №3 у сумі 354010, 50 (триста 

п’ятдесят чотири тисячі десять  гривень, 50 копійок) у комунальну власність 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради  (Акт 

додається). 

4. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

Заставнівської  гімназії у сумі 2249326, 05 (два мільйони двісті сорок дев’ять 

тисяч триста двадцять шість гривень, 05 копійок) у комунальну власність 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради  (Акт 

додається). 



5. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

Заставнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. у сумі 1478209, 48 

(один мільйон чотириста сімдесят вісім тисяч двісті дев’ять гривень, 48 

копійок) у комунальну власність відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради  (Акт додається). 

6. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

Вербовецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. у сумі 215513,46 

(двісті п’ятнадцять тисяч п’ятсот тринадцять гривень, 46 копійок) у 

комунальну власність відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської 

міської ради  (Акт додається). 

7. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

Вербовецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. у сумі 1073973,00 

(один мільйон сімдесят три тисячі дев’ятсот сімдесят три гривні,00 копійок ) 

у комунальну власність відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради  (Акт додається). 

8. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

Вербовецького центру дозвілля у сумі 55316,21 (п’ятдесят п’ять тисяч 

триста шістнадцять гривень, 21 копійка) у комунальну власність відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради  (Акт додається). 

9. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

комунального закладу «Заставнівський міський  центр еколого-естетичної 

творчості дітей та юнацтва»  у сумі 1586784,83 (один мільйон п’ятсот  

вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні, 83 копійки) у 

комунальну власність відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської 

міської ради  (Акт додається). 

10. Затвердити акт  приймання-передачі майна та матеріальних цінностей 

Заставнівської міської ради у сумі 19904,00 (дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 

чотири гривні, 00 копійок) у комунальну власність відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Заставнівської міської ради  (Акт додається). 

11. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів у сумі 

13270975,00 (тринадцять мільйонів двісті сімдесят тисяч дев’ятсот 

сімдесят п’ять гривень, 00 копійок) у комунальну власність відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради  (Акт додається). 

12. Затвердити акт приймання-передачі дебіторської та кредиторської 

заборгованості (Акт додається). 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  

ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, 

приватизації, комунальної власності, транспорту, енергетики та зв’язку.                                

 

 


