
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління закладу 

«Росошанський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області»  

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 135, 137 Господарського кодексу України, з метою 

забезпечення ефективності використання комунального майна, враховуючи 

висновки постійних комісій міської ради з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва; з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати та закріпити майно комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління закладу 

«Росошанський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - 

дошкільний навчальний заклад Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області» (ЄДРПОУ 26243734) для здійснення повноважень, 

визначених законодавством, згідно з додатком 1. 

2. Створити комісію з приймання - передачі майна комунальної 

власності Липовецької територіальної громади закладу «Росошанський 

навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний 

навчальний заклад Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області» згідно з додатком 2. 

3. Здійснити приймання-передачу майна, зазначеного в пункті 1 цього 

рішення, в порядку, встановленому чинним законодавством України шляхом 

складання відповідних актів приймання-передачі. 

4. Комісії з приймання - передачі зазначеного майна, відповідно до 

норм чинного законодавства, подати на затвердження в.о. міського голови 

Олесі Назаренко відповідні акти приймання-передачі. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


5. Директору закладу «Росошанський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області» Дорошенко В.А. 

(Балансоутримувачу): 

- прийняти майно комунальної власності Липовецької територіальної 

громади в оперативне управління, зазначене в пункті 1 цього рішення; 

- зарахувати на баланс майно, зазначене в пункті 1 цього рішення, та 

внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку; 

- забезпечити оформлення відповідних документів та здійснювати заходи 

щодо ефективного використання та збереження переданого майна.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола 

БОНДАРЕНКО); з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
Виконавець: 

Начальник відділу бухгалтерського обліку  

та звітності, господарського забезпечення                           Ірина ДЗІПЕТРУК  

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Заступник міського голови                   Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Заступник міського голови          Ольга ФОМІНА 

Начальник організаційного відділу       Інна РЯБОКОНЬ 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення та комунальної власності        Алла БОГДАН 

Голова постійної комісії             Юрій ЮКАЛО 

Голова постійної комісії                                               Микола БОНДАРЕНКО                                          



Додаток 1 

до рішення 11 сесії міської ради 

8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

Перелік майно комунальної власності Липовецької територіальної громади, що 

передається на праві оперативного управління  

 Закладу "Росошанський навчально виховний комплекс ЗОШ І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області  

 

 

№ 

п\п 
Рахунок Найменування 

Рік 

випуску 

Одиниця 

виміру 
к-ть 

Ціна за 

одиницю 

Первісна 

вартість 
Знос 

Залишкова 

вартість 

1 1013 Будівля дитс с.Росоша 1988 шт. 1 517046,00 517046,00 517046,00 0,00 

2 
1013 

Ігровий майданчик в 

дит саді с.Росоша  2015 
шт. 1 

120000,00 120000,00 36000,00 84000,00 

    Всього по 1013       637046,00 637046,00 553046,00 84000,00 

13 1016 Строгальний станок 2006 шт 1 1348,00 1348,00 1348,00 0,00 

    Всього по 1016       1348,00 1348,00 1348,00 0,00 

    Разом       638394,00 638394,00 554394,00 84000,00 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 



Додаток 2 

до рішення 11 сесії міської ради 

8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

Склад комісії  

з приймання - передачі майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади Росошанському навчально-виховному комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад 

Липовецької міської ради  
 

Голова комісії -  Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови комісії – Білозерова Леся Петрівна,  начальник управління 

освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

Секретар комісії – Дорошенко Віктор Анатолійович, директор закладу 

«Росошанський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-

дошкільний навчальний заклад Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області». 

Члени комісії: 

Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради. 

Кобзар Аліна Іванівна - головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення 

та комунальної власності виконавчого комітету міської ради. 

Танасюк Руслан Анатолійович – директор комунальної установи «Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

соціально- культурної сфери Липовецької міської ради». 

Яруцька Юлія Анатоліївна –  головний бухгалтер закладу «Росошанський 

навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний 

навчальний заклад Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області». 
 
 
 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


