
                             
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "____"_____________ 20___ року              № ______ 

 

 

Про затвердження акта  

приймання-передачі майна 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, підпунктом 1              

пункту «а» статті 29, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положенням про порядок списання та передачі майна, що належить 

до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда, 

затвердженим рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099, 

відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького   від «____» ___________ 2020 року № ____ «Про безкоштовну 

передачу майна» Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити акт приймання-передачі майна з балансу комунального 

підприємства «Універсал 2005» на баланс комунального підприємства 

«Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста 

Кропивницького», що додається. 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир Казанок 22 05 06 

 



 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

"___" __________ 2020 року № ____ 

 

АКТ 

приймання-передачі майна з балансу комунального підприємства   

«Універсал 2005» на баланс комунального підприємства  

«Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація»  

Міської ради міста Кропивницького» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від «___» __________ 2020 року №____                             

"Про безкоштовну передачу майна", у складі:    
 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства  

                  

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

 

Секретар комісії 

 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

 

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

 

Члени комісії: 

 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

 

начальник відділу планово-фінансової роботи 

бухгалтерського обліку та відомчого контролю-

головний бухгалтер Головного управління 

житлово-комунального господарства 

 

КОВБАСЮК                   -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу правового та 

організаційного забезпечення управління 

комунальної власності  

 

НЕСТЕРЕНКО               - 

Тетяна Миколаївна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Спеціалізована монтажно-експлуатаційна 

організація» Міської ради міста Кропивницького» 
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Продовження додатка  
 

ПАНІШКО                      - 

Віктор Анатолійович  

начальник комунального підприємства                  

«Універсал 2005» 

 

СТАСИШИНА                - 

Лариса Євгенівна 

в.о. головного бухгалтера комунального 

підприємства  «Універсал 2005» 

 

ШУМЕЙКО                    - 

Олександр Леонідович 

директор комунального підприємства 

«Спеціалізована монтажно-експлуатаційна 

організація» Міської ради міста Кропивницького» 

 

склала цей акт приймання-передачі основних засобів з балансу комунального 

підприємства «Універсал 2005» на баланс комунального підприємства 

«Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста 

Кропивницького», а саме: 
 

  № 

п/п 

Найменування Державний 

реєстраційний 

номер 

Кількість, 

шт. 

Інвентарний 

номер 

Рік 

випуску 

Заводський 

номер 

Первинна 

вартість, 

грн 

Кінцева 

вартість, 

грн 

1. 

 

Дорожнє 

обладнання у 

складі машини 

для нанесення 

розмітки 

Romark-9000HS 

та системи 

щеплення з 

самохідним 

гідравлічним 

візком  

Romark 

LDHT163 

- 1 10550248 2019 - 656600,00 

без ПДВ 

637449,19 

без ПДВ 

 

До акта приймання-передачі додається рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від «____» ________ 2020 року №___  «Про безкоштовну 

передачу майна». 

 

 

Голова комісії                      ____________________    Тетяна САВЧЕНКО  

Заступник голови комісії  ____________________    Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                      ____________________    Володимир КАЗАНОК 

Члени комісії:                      ____________________    Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________    Анатолій КОВБАСЮК 

                                      ____________________    Тетяна НЕСТЕРЕНКО   

                                                   ____________________     Віктор ПАНІШКО  

                                          ____________________    Лариса СТАСИШИНА 

                                                   ____________________   Олександр ШУМЕЙКО   
 


