
                                                    
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ята сесія 
восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
      25 травня  2021 року                                       Деражня                                             № 5 

 
   Про надання згоди на прийняття у комунальну власність  
Деражнянської міської територіальної громади майна  
 
   Керуючись ст. 25, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 
власності», рішення Хмельницької районної ради «Про безоплатну передачу майна»                 
від 28.04.2021 р. № 45-6/2021, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради, міська 
рада 

ВИРІШИЛА:  
  
1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Деражнянської міської територіальної 
громади майно спільної власності територіальних громад, сіл, селищ Хмельницького району, 
що додається: 
 - Системний блок 1 шт., 2008 року випуску, інвентарний номер 10146006; 
 - Системний блок 1 шт., 2008 року випуску, інвентарний номер 10146007; 
 - Системний блок 1 шт., 2008 року випуску, інвентарний номер 10146008; 
 - Монітор Samsung 17 1 шт., 2008 року випуску, інвентарний номер 10146009; 
 - Монітор Philips 17 1 шт., 2013 року випуску, інвентарний номер 10146010; 
 - Монітор Samsung 17 1 шт., 2013 року випуску, інвентарний номер 10146011; 
 - Відеокамера Panasonic AGHMC 84 1 шт., 2014 року випуску, інвентарний номер 10146015; 
 - Принтер Samsung ML-1210 1 шт., 2000 року випуску, інвентарний номер 10146022; 
 - Штатив Velbon 1 шт., 2000 року випуску, інвентарний номер 10167001; 
 - Жалюзі вертикальні 2 шт., 2009 року випуску, інвентарний номер 10167006; 
 - Ролети 2 шт., 2009 року випуску, інвентарний номер 10167007; 
 - Стеля підвісна 1 шт., 2009 року випуску, інвентарний номер 10167008;  
 - Шафа-купе 1 шт., 2001 року випуску, інвентарний номер 10167009; 
 - Стіл комп’ютерний 1 шт., 2000 року випуску, інвентарний номер 11137001; 
 - Стіл комп’ютерний 1 шт., 2000 року випуску, інвентарний номер 11137002; 
 - Стіл комп’ютерний 1 шт., 2000 року випуску, інвентарний номер 11137003; 
 - Стіл студійний 1 шт., 2000 року випуску, інвентарний номер 11137004; 
 - Стільці 6 шт., 2002 року випуску, інвентарний номер 11137005-11; 
 - Жалюзі вертикальні 1 шт., 2009 року випуску, інвентарний номер 110167012. 
2. Виконавчому комітету Деражнянської міської ради приймання – передачу майна зазначеного 
у п. 1 цього рішення здійснити у встановленому законодавством порядку. 
 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину СИДОРУК 
та постійну комісію міської ради з питань житлово – комунального господарства та 
комунальної власності (голова комісії Ігор СУЛІН). 
                                                                                                                            
 
 
 
 Міський голова                                                                                                      Андрій КОВПАК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


