
                   

     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

         Запорізького району Запорізької області 

               двадцть перша позачергова  сесія  восьмого скликання 

     РІШЕННЯ  № 5 

 

12 жовтня 2022р.       смт. Кушугум 
 
Про прийняття до комунальної власності Кушугумської  територіальної 

громади (в особі Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області) рухомого майна 

 

 

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

Україні»,  враховуючи рішення Запорізької районної ради Запорізької області 

від 09.02.2021 № 46 «Про передачу майна (майнових прав) у комунальну 

власність Кушугумської територіальної громади (в особі Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області) зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області» та 

рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

від 18.08.2022  № 20 «Про передачу рухомого майна до Кушугумської 

селищної ради»  

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти  до комунальної власності Кушугумської територіальної 

громади  в особі Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області наступне рухоме майно: 

  1.1. автомобіль RENAULT LOGAN, державний реєстраційний номер 

АР8101 НВ, кузов VFL5220764175644, рік випуску 2019; 

  1.2. автомобіль ВАЗ 2121 «Нива», державний реєстраційний номер АР 

366 СІ, кузов ХТА212100к0691079, рік випуску 1988, рік введення в 

експлуатацію 1988, інвентарний номер 10510019; 

 1.3. автомобіль ЗАЗ 110217, державний реєстраційний номер АР 7305 

АК, кузов Y6D110217303778, двигун № 1208144, інвентарний номер 

10510028, рік випуску 2002, рік введення в експлуатацію 2002.  

   2. Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С., здійснити всі 

необхідні дії, пов’язані з прийняттям майна, зазначеного в п. 1 цього рішення, 

у тому числі створити комісії з прийому передачі майна, підписати всі 

необхідні документи, пов’язані з таким прийняттям майна. 

 3. Автомобілі, зазначені в підпунктах 1.2. та 1.3. цього рішення, передати 

на баланс спеціалізованого комунального підприємства “Вічність” 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області,  



 
 

 

4.Виконуючій обов’язки головного бухгалтера відділу бухгалтерського 

обліку та звітності апарату виконавчого комітету Кушугумської селищної 

ради Собко І.М. та головному бухгалтеру спеціалізованого комунального 

підприємства “Вічність” Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області Бабіній С.А. здійснити всі необхідні дії, пов’язані із 

взяттям на баланс Кушугумської селищної ради та  вищезазначеного 

комунального підприємства  рухомого майна, зазначеного в п. 1 цього 

рішення. 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, транспорту та енергозбереження.  
 

 

 

Селищний голова    В.С.Сосуновський 


