
 

 

 

 
 

         ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

        ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

       Р І Ш Е Н Н Я 
         VІІІ скликання 

            Дванадцятої (позачергової)  сесії 

 

15.06.2021 р.                                        Летичів                                                № 2 

  

Про надання згоди на безоплатне  

прийняття з державної власності до  

комунальної власності Летичівської селищної ради  

майна відділу з організації надання адміністративних послуг  

Летичівської районної державної адміністрації 

 

 

        Керуючись статтями 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, Законами 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», з метою належного функціонування відділу із 

забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради, селищна рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності до 

комунальної власності Летичівської територіальної громади, в особі 

Летичівської селищної ради майна відділу з організації надання 

адміністративних послуг Летичівської районної державної адміністрації 

(перелік державного майна Летичівської районної державної адміністрації, 

яким користувався відділ з організації надання адміністративних послуг 

Летичівської районної державної адміністрації), згідно з додатком.  

2. Визначити, що після прийняття у комунальну власність Летичівської 

селищної ради майно, зазначене у додатку цього рішення, має 

використовуватись за цільовим призначенням для забезпечення 



функціонування відділу із забезпечення діяльності центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

та не підлягає відчуженню в приватну власність.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  

житлово - комунального  господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та  сфери  послуг 

(голова комісії - Морозова О.М.). 

 

   

  Селищний голова                                                             Ігор  ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Додаток 

                                                                        до рішення дванадцятої (позачергової)  

                                                                            сесії  селищної ради від 15.06.2021 р. №2 

 

 

 

 Найменування, 

стисла 

характеристика та 

призначення об’єкта 

Рік випуску 

(будівництва) 

чи дата 

придбання 

(введення в 

експлуатацію) 

та 

виготовлювач 

Номер  За даними бухгалтерського 

обліку, грн. 

  

1 Компютер в зборі 

АМD A8 

2013 10480119 1 4400 3153 1247 

2 Компютер в зборі 

АМD A8 

2013 10480120 1 440 3153 1247 

3 Компютер в зборі 

АМD A8 

2013 10480121 1 4440 3153 1247 

4 Компютер в зборі 

АМD A8 

2013 10480122 1 3881 2781,50 1099,50 

5 Багатофункціональний  

пристрій (принтер) 

canon MF4750 

2013 10480123 1 2501 1792,50 708,50 

6 Багатофункціональний  

пристрій (принтер) 

canon MF4750 

2013 10480124 1 2501 1792,50 708,50 

7 Багатофункціональний  

пристрій (принтер) 

canon  і-SENSYS 

2018 101480005 1 8761.20 1752,24 7008,96 

8 Ноутбук:НР365 15-

3210М (2,5 ГГц); 

оперативна пам’ять 4 

ГБ; накопичувач 

320ГБ; графічний 

адаптер Intel HD 

Graphics 3000; 

оптичний привід 

DVD+/- КЦ; 

мережевий адаптер та 

безпровідний адаптер 

2012 104827755 1 4917,64 3606,79 1310,85 

8 Принтер Canon 6030 2016 11370142 1 2830 1415 1415 
        


