
                                                                      
У К Р А Ї Н А 

 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від  07 травня 2015 року                                   № 237                               
 
 
 
Про затвердження 
актів приймання-передачі 
меблів та оргтехніки  
 
 
 Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, підпунктом 1 п. “а”                 
ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від  07.04.2015 р. 
№ 190 «Про безкоштовну передачу меблів та оргтехніки»  виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити акт приймання-передачі меблів та оргтехніки з балансу 
комунального підприємства «Кіровограджитлосервіс» на баланс Головного 
управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, 
що додається. 

2. Затвердити акт приймання-передачі оргтехніки з балансу комунального 
підприємства «Кіровограджитлосервіс» на баланс комунального підприємства 
«Житлово-експлуатаційна організація № 2» Кіровоградської міської ради», що 
додається. 

 
 
 

Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гончаренко 22 05 06 
        



 
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                             Рішення виконавчого комітету 
                                                                             Кіровоградської міської ради 
                                                                             «____»______________2015  
                                                                             №___________ 
 

АКТ 
приймання – передачі меблів та оргтехніки з балансу комунального підприємства 
«Кіровограджитлосервіс» на баланс Головного управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської ради  
 
Комісія у складі:  
голови комісії - заступника начальника Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради Погребнюка Р.А.; 
секретаря комісії – головного бухгалтера КРЕПу № 11 Зінов’євої Н.Ф.; 
членів комісії: 
- начальника відділу фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого 
контролю Головного управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради Бєліка О.А.; 
- головного спеціаліста юриста Головного управління житлово-комунального 
господарства  Кіровоградської міської ради Гончаренко Є.Л.; 
- начальника комунального підприємства ««Житлово-експлуатаційна організація № 
2» Кіровоградської міської ради» Марченко Л.М.; 
- головного бухгалтера  комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 
організація № 2» Кіровоградської міської ради» Косенко О. Є.; 
- голови комісії з припинення комунального підприємства 
«Кіровограджитлосервіс» Фурманова І.О., 
08 квітня 2015 р. провела обстеження меблів та оргтехніки, що передаються з балансу 
КП «Кіровограджитлосервіс» на баланс Головного управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради згідно з рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 07 квітня 2015 № ____, а саме: 
 
№ 
з/п 

Найменування майна Кількість, 
од. 

Первісна 
вартість, грн 

Залишкова 
вартість, грн. 

1 Шафа комбінована 5 8650,02 8650,02 
2 Шафа книжна 1 955,00 955,00 
3 Стіл однотумбовий 6 6809,98 6809,98 
4 Стілець ІСО 30 4270,00 4270,00 
5 Стілець Престиж 4 1500,00 1500,00 
6 Стіл приставний 1 375,00 375,00 
7 Тумба 1 935,00 935,00 
8 Ноутбук ASUS K53 BR (K53 

BR-SX003D) 15 DARK  
1 3610,00 3610,00 

9 ПК в зборі GRANG Average 1 3329,00 3329,00 
10 ПК в зборі GRANG Limited 

C236-1 
2 5728,00 5728,00 

11 Принтер CANON i-SENSYS 
MF4450 

1 1836,00 1836,00 

 Всього 53 37998,00 37998,00 
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Балансова вартість основних засобів : тридцять сім тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім 
грн. 00 коп. 
 
 
Голова комісії:     ____________Погребнюк Р.А. 
Секретар комісії:     ____________ Зінов’єва Н.Ф. 
 
Члени комісії:     ____________ Бєлік О.А. 
       ____________ Гончаренко Є.Л. 

____________ Марченко Л.М. 
____________ Косенко О.Є. 
____________ Фурманова І.О. 

 
 
від підприємства, з балансу якого передається меблі та оргтехніка 
голова ліквідаційної комісії  
КП «Кіровограджитлосервіс»         ____________/ Фурманов І.О. 
М.П.                               (підпис) 
 
 
 
від організації, на баланс якої передається меблі та оргтехніка 
начальник Головного управління житлово-комунального  
господарства Кіровоградської міської ради 

                              ____________/  Хачатурян О.С. 
М.П.                              (підпис) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                             Рішення виконавчого комітету 
                                                                             Кіровоградської міської ради 
                                                                             «____»______________2015  
                                                                             №___________ 
 

АКТ 
приймання – передачі оргтехніки з балансу комунального підприємства 

«Кіровограджитлосервіс» на баланс комунального підприємства  
«Житлово-експлуатаційна організація № 2» Кіровоградської міської ради» 

 
Комісія у складі:  
 
голови комісії - заступника начальника Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради Погребнюка Р.А.; 
секретаря комісії – головного бухгалтера КРЕПу № 11 Зінов’євої Н.Ф.; 
членів комісії: 
- начальника відділу фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого 
контролю Головного управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради Бєліка О.А.; 
- головного спеціаліста юриста Головного управління житлово-комунального 
господарства  Кіровоградської міської ради Гончаренко Є.Л.; 
- начальника комунального підприємства ««Житлово-експлуатаційна організація № 
2» Кіровоградської міської ради» Марченко Л.М.; 
- головного бухгалтера  комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 
організація № 2» Кіровоградської міської ради» Косенко О. Є.; 
- голови комісії з припинення комунального підприємства 
«Кіровограджитлосервіс» Фурманова І.О., 
08 квітня 2015 р. провела обстеження оргтехніки, що передаються з балансу                    
КП «Кіровограджитлосервіс» на баланс комунального підприємства «Житлово-
експлуатаційна організація № 2» Кіровоградської міської ради» згідно з рішенням 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 07 квітня 2015 № ____, а саме: 
 
№ 
з/п 

Найменування майна Кількість, 
од. 

Первісна 
вартість, грн 

Залишкова 
вартість, грн. 

1 ПК в зборі GRANG Limited 
C236-1 

2 5728,00 5728,00 

2 Принтер CANON i-SENSYS 
MF4430 

1 1804,00 1804,00 

 Всього 3 7532,00 7532,00 
 
Балансова вартість основних засобів : сім тисяч п’ятсот тридцять дві грн. 00 коп. 
 
 
Голова комісії:     ____________Погребнюк Р.А. 
Секретар комісії:     ____________ Зінов’єва Н.Ф. 
 
Члени комісії:     ____________ Бєлік О.А. 
       ____________ Гончаренко Є.Л. 

____________ Марченко Л.М. 
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____________ Косенко О.Є. 
____________ Фурманова І.О. 

 
 
від підприємства, з балансу якого передається  
оргтехніка 
голова ліквідаційної комісії  
КП «Кіровограджитлосервіс»         ____________/ Фурманов І.О. 
М.П.                               (підпис) 
 
 
 
від організації, на баланс якої передається  
оргтехніка 
начальник КП «ЖЕО № 2» КМР» 
М.П.                                          ____________/  Марченко Л.М. 
                              (підпис) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


