
                                                                                                                ПРОЄКТ 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
двадцять восьма сесія 

восьмого скликання 

  

РІШЕННЯ 
  

27 квітня 2022 року                            Деражня                                                   №  

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної 

власності у комунальну власність Деражнянської міської територіальної 

громади  

  

Відповідно до ст.25, ст.60 Закону України «Про місцеве 

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

державної та комунальної власності», «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», відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року № 254-р 

«Деякі питання оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, розглянувши лист першого заступника голови 

Хмельницької обласної державної адміністрації Тюріна С.Г. від 16 квітня 

2021 року № 70/26-13-2433/2021, з метою належного функціонування відділу 

надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Деражнянської міської територіальної громади, в особі Деражнянської 

міської ради, майна державної форми власності, яке знаходиться на балансі 

Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, 

згідно з додатком. 

 

2.Визначити, що після прийняття у комунальну власність 

Деражнянської міської територіальної громади майно, зазначене у пункті 1 

цього рішення, має використовуватись за цільовим призначенням для 

забезпечення функціонування  відділу надання адміністративних послуг 



апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради та не підлягає 

відчуженню його в приватну власність.  

 

3. Доручити відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради здійснити заходи щодо приймання-

передачі майна зазначеного у п.1 цього рішення згідно чинного 

законодавства. 

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 25 

травня 2021 року № 6 «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 знаходилося 

на її балансі». 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово – комунального господарства та комунальної 

власності (голова комісії Ігор Сулін). 

  

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надія Косевич 

 



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

передачі майна державної власності Хмельницької районної державної 

адміністрації Хмельницької області у комунальну власність 

Деражнянської міської територіальної громади Хмельницької області 

 

Вступ 

Техніко-економічне обґрунтування розроблене на виконання вимог 

Закону України «Про передачу об’єктів права державної власності та 

комунальної власності» та відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного 

використання об’єктів права державної та комунальної власності, що 

пропонуються до передачі, затверджених наказом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 27.12.2013 № 1591. 

До передачі з державної у комунальну власність Деражнянської міської 

територіальної громади Хмельницької області пропонується державне майно 

Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, яким 

користувався центр надання адміністративних послуг Деражнянської 

районної державної адміністрації та яке знаходилось на її балансі 

(Деражнянська районна державна адміністрація ліквідована шляхом 

приєднання до Хмельницької районної державної адміністрації). 

Необхідність передачі індивідуально визначеного майна обумовлена 

рішенням Деражнянської міської ради від ___ квітня 2022 року № _ «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності у 

комунальну власність Деражнянської міської територіальної громади»  

та у зв’язку з виробничою необхідністю для забезпечення ефективної 

діяльності відділу надання адміністративних послуг апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради та покращення надання 

адміністративних послуг населенню громади. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИТСТИКА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА ЦНАП 

№ Назва 
Інв. № 

Кількість, 
шт. 

Балансова 
вартість, 

грн. 
1 Комп’ютерне обладнання 

(Програмно- апаратний комплекс 
для  державної реєстрації 
транспортних засобів/отримання 
посвідчення водія та копіювально 
- сканувальне обладнання             і 
програмне забезпечення) 

101480049 1 138337,50 



2. Комп’ютер стаціонарний 
 (монітор, процесор, материнська 
плата, ОЗУ, відеокарта, 
клавіатура) 

101480047 1 19400,00 

3. Принтер МФУ Canon i- SENSYS 
MF3010 

101400418 1 5950,00 

4. Принтер МФУ Canon i-SENSYS 
MF3010 

101400409 1 1500,00 

5. Принтер МФУ Canon i- SENSYS 
MF3010 

101400410 1 1500,00 

6. Принтер МФУ Canon i-SENSYS 
MF3010 

101400411 1 1500,00 

7. Ноутбук НР Pro Book 4540s 104827319 
104827337 
104827346 

3 
983,48 
983,48 
983,48 

 РАЗОМ: 9 171 137,94 

 

Обґрунтування доцільності здійснення  

передачі майна ЦНАП 

 

Передача Хмельницькою районною державною адміністрацією вище 

зазначеного майна в комунальну власність Деражнянської міської 

територіальної громади Хмельницької області дасть змогу ефективно 

надавати адміністративні послуги відповідно до Законів України від 

06.09.2012 № 5203-VІ «Про адміністративні послуги», від 03.11.2020 року № 

943-ІХ «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». 

 

Техніко-економічне обґрунтування з визначенням джерел та обсягів 

фінансування щодо подальшого утримання майна ЦНАП 

 

Фінансування на утримання майна передбачається щороку в 

установленому порядку під час складання бюджету на відповідний рік у 

межах видатків за рахунок коштів місцевого бюджету та не потребує 

фінансування з Державного бюджету. 

Обсяг фінансування щодо подальшого утримання майна відділом 

надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради  на 2022 рік становить 10000 грн. 



 

Зобов’язання щодо використання  

майна ЦНАП за цільовим призначенням 

 

Відповідно до Закону України від 03 листопада 2020 року № 943- ІХ 

«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», з метою забезпечення надання якісних адміністративних 

послуг на території Деражнянської міської територіальної громади в обсязі та 

у спосіб, передбачені чинним законодавством, у зв’язку з передачею їм 

повноважень районною державною адміністрацією з організації надання 

адміністративних послуг, у процесі реформування державного управління, 

трансформація ЦНАП райдержадміністрації в ВНАП при виконавчому 

комітеті Деражнянської міської ради потребує залучення майна державної 

власності Хмельницької районної державної адміністрації за цільовим 

призначенням для функціонування ВНАП, яке не повинно відчужуватись в 

приватну власність. 

 

Пріоритети ефективної діяльності ЦНАП 

після здійснення передачі 

 

Передача зазначеного державного майна забезпечить ефективне 

функціонування відділу надання адміністративних послуг на території 

Деражнянської міської територіальної громади Хмельницької області та 

дасть змогу забезпечити населення громади якісними адміністративними 

послугами в повному обсязі. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 

 
 


