
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шістнадцята сесія 

Перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

07 грудня 2022р. смт Ємільчине № 2359 

 

Про безоплатну передачу  

комунального майна  

 

 

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою ефективного використання майна комунальної власності, враховуючи 

клопотання Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради від 03.11.2022р. № 

3145, рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету 

та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

Ємільчинської селищної ради на баланс Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської 

селищної ради майно: 
№ 

з/п 

Найменування Рік  випуску  

(рік введення в 

експлуатацію) 

Кіль-

кість 

Первісна     

(переоцінена) 

вартість, 

грн. 

Сума, грн. Сума  нарахова 

ного зносу, грн. 

1  Булер’ян CALGARY,  

 тип 00, потужність 6 кВт 

 

  2017  5  4200,00  21000,00  10500,00 

 Всього *  5 *  21000,00  10500,00 

 

2. Закріпити вищезазначене майно на праві оперативного управління за Відділом освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради. 

3. Створити комісію  для  приймання-передачі майна у  складі: 

- Євтух Володимир Петрович - голова комісії, заступник селищного голови; 

членів комісії: 

- Соляннікова Оксана Василівна, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 

транспорту, комунальної власності Ємільчинської селищної ради;   

- Цмокалюк Анжеліка Юріївна, директор КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  Ємільчинської селищної ради; 

- Мариніна Любов Іванівна, головний бухгалтер КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  Ємільчинської селищної ради; 

- Жека Сергій Леонідович, начальник Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської 

селищної ради; 

- Климчук Ірина Борисівна, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної ради. 
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4. Комісії провести приймання – передачу булер’янів згідно вимог чинного законодавства 

України. В десятиденний термін надати підписані акти приймання-передачі на затвердження 

селищному голові. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

16 сесія,  перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про безоплатну передачу комунального майна» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 




