
                                   

        У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

              шоста  позачергова сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  № 4   

 

25 лютого 2021р. 

смт. Кушугум 

 

 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Кушугумської територіальної 

громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області 

окремого індивідуально визначеного рухомого майна  та закріплення його на 

праві оперативного управління за   Комунальною установою «« Центр надання 

соціальних послуг»  Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

 

 Керуючись ч. 3, 5 ст.ст. 16, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», Господарським кодексом України,   

Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів від 02.09.2014 № 879, рішенням Запорізької районної ради 

Запорізької області від 03 лютого 2021 року № 4 «Про безоплатну передачу  

окремого індивідуально визначеного рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізького району Запорізької області 

у комунальну власність Кушугумської об’єднаної територіальної громади 

Запорізького району в особі Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області»,  

 

 КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВИРІШИЛА: 

 

 1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Кушугумської  територіальної 

громади в особі Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області (код ЄДРПОУ 24912102) зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Запорізького району Запорізької області (код ЄДРПОУ 20487228), окреме 

індивідуально визначене рухоме майно, яке обліковується на балансі 

комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Запорізької районної 

ради Запорізької області  ( код ЄДРПОУ 37167790), згідно переліку ( Додаток1 ) 

 

 

  



 
 

 2. Доручити Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С. утворити 

комісію з приймання-передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Запорізького району Запорізької області у комунальну власність 

Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області окремого індивідуально визначеного 

рухомого майна , зазначеного в п. 1 цього рішення.  

  

 3. Доручити Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С. підписати  

та затвердити акт прийому-передачі   окремого індивідуально визначеного 

рухомого майна, зазначеного в пункті 1 даного рішення. 

  

 4. Рекомендувати Запорізькій районній раді Запорізької області та Комунальній 

установі «Центр надання соціальних послуг» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області делегувати своїх представників до 

складу комісії приймання – передачі майна. 

  

  5. Закріпити окреме індивідуально визначене рухоме майно, що зазначене в п. 

1 цього рішення на праві оперативного управління за  Комунальною установою 

« Центр надання соціальних послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області, код ЄДРПОУ 44063175   

  

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Кушугумського 

селищного голову Сосуновського В.С. 

 

 

 

Селищний голова        В.С. Сосуновський 


