
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ята сесія 
восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
        травня                                        Деражня                                        № _____ 
   
   Про надання згоди на безоплатну 

передачу з державної власності у  
власність Деражнянської міської  
територіальної громади майна центру  
надання адміністративних послуг,  
яке на час реорганізації  Деражнянської  
районної державної адміністрації                                                                       
знаходилось на її балансі  
  
   Відповідно до пункту 51 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 
функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 
доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року № 254-р 
«Деякі питання оптимізації мережі та функціонування центрів надання 
адміністративних послуг», з метою належного функціонування відділу 
надання адміністративних послуг при  апараті виконавчого комітету 
Деражнянської міської ради, Деражнянська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність 
Деражнянської міської територіальної громади майна центру надання 
адміністративних послуг, яке на час реорганізації  Деражнянської районної 
державної адміністрації знаходилось на її балансі (перелік на 1 аркуші 
додається). 



 2.  Виконавчим комітетом Деражнянської міської ради приймання – передачі 
майна зазначеного  у пункті 1 цього рішення здійснити в установленому 
законом порядку. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності (голова комісії   Ігор СУЛІН) та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів влади Андрія ІВАХОВА.     

  

  

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення   Деражнянської міської ради 

                                                               від       травня №  
 
 

- Комп’ютерне обладнання (монітор, процесор, материнська плата, 

оперативна пам'ять, відео карта, клавіатура) 

- Ліцензоване програмне забезпечення  

- Фотоапарат 

- Штатив 

- Софтбокс зі стійкою та лампами 

- Принтер «toppan» 

- Спеціалізований планшет для отримання електронного підпису 

- Ноутбук НР ProBook 4540s в кількості 7 одиниць. 

- МФУ Canon i-SENSYS MF3010 в кількості 4 одиниці 

 

 

Секретар міської ради                                                         Валентина СИДОРУК 


