
Про передачу майна, придбаного для цiльового призначення
(виконання функчiй та службових завдань органiв державноi влади
районного пiдпорядкування )

Згiдно з пунктом 20 cTaTTi 4З, статтею 60, пiдпунктами 1, 3 пункту 6-2,
абзацами 2, 4 пункту 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону УкраiЪи
<Про мiсцеве самоврядування в Украiнil>, статтею 78 Господарського кодексу
УкраiЪи, з урахуванням приписiв Закону УкраiЪи вiд 17 .09.2020 року J\Ъ 907-IX
<Про внесення змiн до Бюджетного кодексу УкраiЪи>, враховуючи лист
ВишневоТ MicbKoT ради вiд 22.01 .202| J\Ф 1/08.12 та службову необхiднiсть
районного територiального центру комплектуваннJI та соцiальноТ пiдтримки
(реорганiзованого РВК), I]eHTpy надання адмiнiстративних послуг та районного
вiддiлу державноТ слryжби з надзвичайних ситуацiй УкраiЪи використовувати за
цiльовим призначенням майно, придбане Кисво-Святошинською районною
радою, висryпаючи як правонастуlrник Киево-Святошинськоi районноТ ради
КиiЪськоi областi, районна рада

ВИРIШИЛА:
1. Передати зi спiльноi власностi територiальних громад Киево-

Святошинського району КиТвськоТ областi, лiквiдованого постановою Верховноi
Ради УкраiЪи вiд |1.07.2020 року М 807-IX <Про утворення та лiквiдацiю
районiв> у комунальну власнiсть Вишневоi MicbKoT територiальноi громади
Буrанського району КиiЪськоТ областi у особi Вишневоi MicbKoT ради Буrанського
району КиiЪськоТ областi, код еДРПОУ 04054б28, мiсцезнаходження: УкраТна,
08132, КиiЪська обл., MicTo Вишневе, ВУЛИЦЯ Святошинська, будинок 29,
iндивiдуально визначене майно, яке використовуеться за цiльовим призначенням

районним територiа-гrьним центром комплектування та соцiальноТ пiдтримки
(реорганiзованим РВК), I_{eHTpoM надання адмiнiстративних послуг та районним
вiддiлом державноТ служби з надзвичайних ситуацiй УкраiЪи згiдно з додатком.

2. Уповноважити Тетяну ПОДАШЕВСЬКУ голову KoMiciI з реорганiзацiТ
Киево-Святошинськоi районноi ради КиiЪськоТ областi, Макарiвськоi районноi
ради пiдписати акти прийому-передачi.

З. Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на постiйну комiсiю
районноi ради з питань комуна_гtьноi власностi, папивно-енергетичного
збереження, побутового обслуговування та житлово-комун€Lльного господарства.

Голова ради
м. Буча ,.-'
25 сiчня 2021 року
J\ъ 51-04-vI[

Андрiй НАГРЕБЕЛЬНИЙ



Голова ради С"

Щодаток
до рiшення БучанськоТ

районноi ради Киiвськот
областi вiд 25 сiчня
202l року ЛЬ 51-04-VIП

Андрiй НАГРЕБЕЛЬНИЙ

ль
з/п Найменування кiлькiсть

1 Стелаж 5930-300-24З0 на 7 секцiй (б полок) 1

) Стелаж 7190-З00-24З0 на 7 секцiй (6 полок) 1

3 Стелаж 5010-З00-24З0 на б секцiй (6 полок) l
4 Стелаж б850-300-1980 на 9 секцiй (5 полок) l
5 Стелаж 4260-600-24З0 на 5 секцiй (6 полок) 4
6 Стелаж 5З50-300 -24З0 на б секцiй (6 полок) l
7 Шафа apxiBHa двохсекцiйна на 8 шухляд l335-1800-455 2
8 персональний комп'ютер в комплектi (Everest н&о н

15 2,2Ghz+8GB RAM hdd 750 Gb, MoHiT ор 24'' ,
бездротова миша, клавiатура)

4

9 Багатофункцiональний пристрiй Canon МF41 1 4
10 комплект активного мережевого обладнання Microtic

RB201 1 D-Link DS- 1024
2

11 Щжерело безперебiйного живлення АРс Back-UPS 600W 4
|2 Автомобiль Mitsubishi L200 1

13 комплект меблiв 6
комплектi
в

14 Повнопривiдний пiкап Mitsubishi L200 Invite
MMCJJKL 10нн01 542з

1


