
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№421-20/2022
смт. Перегінське

Про передачу майна з балансу
Перегінської селищної ради на
баланс Перегінського селищного житлово - 
комунального підприємства

З метою ефективного управління майном комунальної власності Перегінської 
селищної ради, якісного та належного використання майна, в зв’язку з виробничою 
необхідністю та з метою забезпечення ефективної роботи, керуючись ст. 78, ст. 136 
Господарського кодексу України, ст. 26, п. 4 ст. 54, ст. 59, ст. 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
промисловості, підприємництва, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального 
господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА :

1. Передати безоплатно майно комунальної власності з балансу Перегінської селищної 
ради на баланс Перегінського селищного житлово - комунального підприємства, а 
саме:
Конструкції та їх частини код за ДК 021:2015 - 44210000-5 (модульний 
санітарний блок (громадська вбиральня) в кількості 1 (одна) шт.
Загальна вартість майна становить: 379 999 грн. без ПДВ.

2. Головному бухгалтеру Перегінської селищної ради здійснити прийом - передачу 
вказаного майна, забезпечити оформлення відповідних документів та внести 
відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку.

3. Внести зміни до структури та штатного розпису Перегінського житлово- 
комунального підприємства, виклавши додаток 1 у новій редакції, а саме: 
- ввести посаду технічного працівника громадської вбиральні.

4. Головному бухгалтеру Перегінського селищного ЖКП (Я. Кропивич) внести 
відповідні зміни до структури та штатного розпису Перегінського ЖКП.

5. Встановити плату за користування громадською вбиральнею у розмірі 5 грн з особи,
5.1 Звільнити від плати за користування громадською вбиральнею дітей віком до шести 

років.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

промисловості, підприємництва, інфраструктури, транспорту та житлово- 
комунального господарства. (М. Федірко).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток № 1 
до рішення сесії 
Перегінської селищної ради 
від 09.02.2022.№421-20/2022

Структура та штатна чисельність
Перегінського селищного житлово-комунального підприємства

№п/п Найменування посади Чисельність працівників

1. Начальник 1

2. Головний бухгалтер 1

3. Майстер 1

4. Двірник 12

5. Підсобний робітник 4

6. Електрик 1

7. Водій сміттєвоза 3

8. Водій асенізаційної машини 1

9. Водій екскаватора 1

10. Технічний працівник громадської вбиральні 1

Секретар ради О. Красілич


