
 

ПРОЕКТ 3331 

   
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  « __ » ________  2019 року      № ___ 

 
 

Про затвердження  

передавальних актів 

 
  

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 59  

Господарського кодексу України, статтями 104-107 Цивільного кодексу України, 
статтею 4 Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», на виконання рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1954 «Про 
реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263» зі змінами, з метою раціонального 

використання наявних трудових, фінансових та матеріальних ресурсів, Міська 

рада міста Кропивницького  
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних 

цінностей та активів відділу культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького  до правонаступника всіх прав і обов’язків – управління 

культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (додається). 
 

2. Закріпити зазначене у передавальному акті майно за управлінням 

культури і туризму Міської ради міста Кропивницького. 
 

3. Комісії з реорганізації відділу культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького подати державному реєстратору документи, необхідні для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців відповідних записів. 

 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 
регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Паливоду А.А. 
 

 

 

 
Міський голова              Андрій РАЙКОВИЧ    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Анна Назарець  22 25 33 
 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішення Міської ради 

                                                                                   міста Кропивницького 

                                                                                         « __ » ________2019  року 
№ _____ 

 

 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  

 ТА АКТИВІВ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО   

 

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з реорганізації відділу 
культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (місце знаходження 

комісії: м. Кропивницький , вул. Велика Перспективна, 41), утвореної згідно з 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06.листопада 2018 року             
№ 1954 «Про реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263», рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від 07 лютого 2019 року № 2309 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 06 листопада 2018 року № 1954» та 
розпорядження міського голови від 21 лютого 2019 року № 18 «Про право 

підпису фінансових документів», у складі: 

 
Голова комісії 

 

Бреус   головний спеціаліст відділу 

Тетяна Валеріївна    розвитку культури та мистецтва 
управління культури і туризму  

Міської ради міста Кропивницького 

 
Члени комісії 

 

Машковська      старший бухгалтер 

Катерина Анатоліївна    централізованої бухгалтерії  
       управління культури і туризму  

Міської ради міста Кропивницького 

 
Даценко       старший інспектор з кадрів відділу  

Надія Яківна     культури і туризму Міської ради міста  

       Кропивницького 

 
Петринська      головний спеціаліст відділу культури  

Вікторія Валеріївна   і туризму Міської ради міста 

Кропивницького  

 



 

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що 

всі зобов’язання відділу культури і туризму Міської ради міста Кропивницького 

перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви 
переходять до правонаступника – управління культури і туризму Міської ради 

міста Кропивницького, а саме: 

 
№ з/п 

Назва рахунку балансу 
Код 

рядка 

Дані балансу відділу 

культури і туризму 

Примітка 

(розшифровки 

статей в розрізі 

бухгалтерських 

рахунків в окремих 

додатках) 

   Актив Пасив  

1 2  3 4 5 

1 АКТИВ     

2 І. Нефінансові активи     

3 Основні засоби: 1000 9 538 580 -  

4 
     первісна вартість 1001 16 132 335 - 

Додаток 1 

Додаток 2 

5 
     знос 1002 6 593 755 - 

Додаток 1 

Додаток 2 

6 Інвестиційна нерухомість 1010 - -  

7      первісна вартість 1011 - -  

8      знос 1012 - -  

9 Нематеріальні активи: 1020 - -  

10      первісна вартість 1021 - -  

11      накопичена амортизація 1022 - -  

12 Незавершені капітальні інвестиції 1030 1 241 995  Додаток 3 

13 Довгострокові біологічні активи 1040 - -  

14      первісна вартість 1041 - -  

15 

 
     накопичена амортизація 1042 - - 

 

16 

 
Запаси 1050 1 332 021 - 

Додаток 4 

Додаток 5 

17 Виробництво 1060 - -  

18 Поточні біологічні активи 1090 - -  

19 Усього за розділом І 1095 12 112 596 -  

20 ІІ Фінансові активи     

21 

 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
1100 - - 

 

22 Довгострокові фінансові 
інвестиції, у тому числі: 

1110 - - 
 

23      цінні папери, крім акцій 1111      

24      акції та інші форми участі в 

капіталі 
1112   - 

 

25 Поточна дебіторська 

заборгованість 
    - 

 

26      за розрахунками з бюджетом 1120 - -  

27      за розрахунками за товари, 

роботи, послуги 
1125 - - 

 

28      за наданими кредитами 1130 - -  

29      за виданими авансами 1135 - -  

30      за розрахунками із соціального 

страхування 
1140 -  

 



31      за внутрішніми розрахунками 1145 - -  

32      інша поточна дебіторська 

заборгованість 
1150 - - 

 

33 Поточні фінансові інвестиції 1155 - -  

34 Грошові кошти та їх еквіваленти 

розпорядників бюджетних коштів 

та державних цільових фондів у: 

    - 

 

35      національній валюті, у тому 

числі в: 
1160 3545 - 

 

36            касі 1161 3 545 - Додаток 6 

37            казначействі 1162 - -  

38            установах банків 1163 - -  

39            дорозі 1164 - -  

      іноземній валюті 1165 - -  

 Кошти бюджетів та інших клієнтів 

на: 
      

 

      єдиному казначейському 
рахунку 

1170 - - 
 

      рахунках в установах банків у 

тому числі в: 
1175 - - 

 

            національній валюті 1176 - -  

            іноземній валюті 1177 - -  

 Інші фінансові активи 1180 - -  

 Усього за розділом ІІ 1195 3545 -  

 ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ 

ПЕРІОДІВ 
1200 - - 

 

 БАЛАНС 1300 12 116 141 -  

 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
  

 

 1 2 3 4  

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 Внесений капітал 1400 - 10 048 938  

 Капітал у дооцінках 1410 - -  

 Фінансовий результат 1420 - 774 745  

 Капітал у підприємствах 1430 - -  

 Резерви 1440 - -  

 Цільове фінансування 1450 - 1 241 995  

 Усього за розділом І 1495 - 12 065 678  

   -   

 Довгострокові зобов’язання:        

      за цінними паперами 1500 - -  

      за кредитами 1510 - -  

      інші довгострокові зобов’язання 1520 - -  

 Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
1530 - - 

 

 Поточні зобов’язання:        

      за платежами до бюджету 1540 - -  

      за розрахунками за товари, 

роботи, послуги 
1545 - - 

 

      за кредитами 1550 - -  

      за одержаними авансами 1555 - -  

      за розрахунками з оплати праці 1560  -  

      за розрахунками із соціального 

страхування 
1565 - - 

 



      за внутрішніми розрахунками 1570 - -  

      інші поточні зобов’язання, з 

них: 
1575 - 50 463 

 

             за цінними паперами 1576 - -  

 Усього за розділом ІІ 1595 - 50463  

 ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -  

 ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ 

ПЕРІОДІВ  
1700  - 

 

 БАЛАНС 1800 - 12 116 141  

 
         Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6 до передавального акта 

додаються. 

          Крім того, до правонаступника – управління культури і туризму Міської 

ради міста Кропивницького, передається організаційно-розпорядча 
документація, яка велась у відділі культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького, а саме бухгалтерські та податкові документи в папках: 

 
ОПИС ДОКУМЕНТІВ 

 
№ 

з/п 

Назва документів період Кількість 

папок 

1 Первинні документи та додатки до них: 

касові, банківські документи, ордери, 

виписки державного казначейства, 

меморіальні ордери, акти прийняття, 

передавання і списання майна, накладні, 

рахунки-фактури, авансові звіти тощо)  

2016, 2017, 2018,2019  

384 

2 Місячні звіти (звіт про заборгованість за  

бюджетними коштами) 

2016, 2017, 2018,2019 4 

3 Картки аналітичного обліку касових та 

фактичних видатків 

2016, 2017, 2018,2019 7 

4 Облікові регістри (реєстри бюджетних та 

фінансових зобов’язань ) 

2016, 2017, 2018 6 

5 Бюджетні запити 2015,2016, 2017, 2018 4 

6 Кошторис та довідки про зміни до кошторису 2013,2014,2015,2016, 2017, 
2018 

5 

7 Фінансовий звіт 2013,2014,2015,2016, 2017, 
2018, 2019 

7 

8 Головна книга 2013,2014,2015,2016, 2017, 
2018, 2019 

7 

9 Звіт про суми нарахованої заробітної плати 

застрахованих осіб та суми нарахованого 

єдиного внеску 

2013,2014,2015,2016, 2017, 
2018 

6 

10 Листки непрацездатності працівників, заяви-

розрахунки, протоколи засідання комісії із 

соціального страхування  

2013,2014,2015,2016, 2017, 
2018 

30 

 

11 Квартальні та річні звіти до державної 

податкової служби 

2013,2014,2015,2016, 2017, 

2018 
6 

12 Квартальні та річні звіти до державної 

служби статистики 

2013,2014,2015,2016, 2017, 

2018 
6 

13 Вхідні документи 2016, 2017, 2018 9 

14 Вихідні документи 2016, 2017, 2018 25 

15 Накази по особовому складу 2009-2018 10 

16 Накази з основної діяльності 2009-2018 10 



17 Розпорядження  2016,2017,2018 3 

18 Господарські договори 2013,2014,2015,2016, 2017, 
2018 

6 

19 Штатні розписи 2013,2014,2015,2016, 2017, 
2018 

6 

20 Акти ревізії фінансово-господарської 

діяльності  

2014-2019 6 

21 Відомості нарахування заробітної плати 1993-2018 67 

22 Документи по інвентаризації 2014,2015,2016,2017,2018 195 

 

 Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені 

законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – відділу 

культури і туризму Міської ради міста Кропивницького. 

Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та повідомлення 

кредиторів про реорганізацію відділу культури і туризму Міської ради міста 
Кропивницького. 

 

 
Голова комісії:                                                                                  Тетяна БРЕУС    

 

Члени комісії :                                                          Катерина МАШКОВСЬКА 

                                                                                                   

                                                                                             Надія ДАЦЕНКО 

 

                                                                                      Вікторія  ПЕТРИНСЬКА 


