
                             
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "____"_____________ 20___ року              №______ 

 

Про безкоштовну передачу 

основних засобів 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, підпунктом 1                

пункту «а» статті 29 та підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України            

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про 

порядок списання та передачі майна, що належить територіальній громаді міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням міської ради  від 11 грудня 2012 року             

№ 2099, враховуючи лист комунального підприємства «Універсал 2005»                             

від 29 листопада 2019 року № 284 Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Передати безкоштовно з балансу комунального підприємства             

«Універсал 2005» на баланс комунального підприємства «Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» майно 

згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити склад комісії щодо безкоштовної передачі основних засобів 

з балансу комунального підприємства «Універсал 2005» на баланс 

комунального підприємства «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» згідно з додатком 2. 

 

3. Комісії щодо безкоштовної передачі основних засобів з балансу 

комунального підприємства «Універсал 2005» на баланс комунального 

підприємства «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» скласти відповідний акт приймання-передачі та 

внести його для затвердження на засідання Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Володимир Казанок 22 05 06



Додаток 1  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«__» ___________ 2019 року № ___ 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, яке підлягає передачі з балансу комунального підприємства «Універсал 2005»  

на баланс комунального підприємства  «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат  

комунально-побутового обслуговування» 

 

  № п/п Найменування Державний 

реєстраційний 

номер 

Кількість, 

шт. 

Інвентарний 

номер 

Рік 

випуску 

Заводський 

номер 

Первинна 

вартість, 

грн 

Кінцева 

вартість, 

грн 

1. 

 

Контейнер 

закритий              

КО 425-01 

- 15 10660015 2007 - 150000 47459,87 

2.  Двигун МАЗ 

4370 «Євро-2» з 

КПП і 

зчепленням 

(дизель Д 245.30 

Е2-665 1802)  

- 1 105500257 2017 004193 165687,50 165687,50 

3.  Машина з 

крюковим 

підйомником 

(сміттєвоз)            

КО 425-01 на 

шасі МАЗ 

437041 

ВА 7573 АК 1 10550010 2008 Y3М437041 

80006072  

210450,00 2630,10 

 

Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства                                                                                                       Тетяна САВЧЕНКО 



  Додаток 2  

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького 

«__» ___________ 2019 року № ___ 

 

 

СКЛАД 

комісії щодо безкоштовної передачі основних засобів з балансу 

комунального підприємства «Універсал 2005» на баланс                                     

комунального підприємства «Ритуальна служба - спеціалізований                     

комбінат комунально-побутового обслуговування» 

 

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 

 

ВІСЯНИКОВ                   - 

Юрій Іванович  

начальник комунального підприємства   

«Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» 

 

КОВАЛЬОВА                   - 

Наталія Михайлівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» 

 



2 

 

ПАНІШКО                       -  

Віктор Анатолійович  

 

начальник комунального підприємства                     

«Універсал 2005» 

 

СТАСИШИНА                -       

Лариса Євгенівна 

 

в.о. головного бухгалтера комунального 

підприємства  «Універсал 2005» 

 

 

  

 Т.в.о. начальника Головного управління  

 житлово-комунального господарства                                    Тетяна САВЧЕНКО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


