
 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

___________________ сесії 
_____________ скликання 

 
від «__»_____________ 2019 року        № ____ 

м. Олександрія  
 

Про передачу зі статутного капіталу КП «Благоустрій» 
на баланс КП «Чисте місто» автогрейдера ДЗК-250 
 

Відповідно ст. ст. 29, 30, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Олександрійської міської ради від 21 грудня 2019 року за № 853 «Про 
створення комунального підприємства «Чисте місто»,  рішення виконавчого комітету від 
30 січня 2020 року за № 58 «Про передачу зі статутного капіталу КП «Благоустрій» на 
баланс КП «Чисте місто» автогрейдера ДЗК-250», з метою забезпечення сталої роботи 
створеного підприємства та ефективного використання комунальної техніки 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити склад комісії приймання-передачі комунальної техніки зі статутного 
капіталу комунального підприємства «Благоустрій» на баланс комунального підприємства 
«Чисте місто» згідно з додатком. 

 
2. Затвердити акт приймання-передачі  та передати на баланс  комунального 

підприємства «Чисте місто»  автогрейдер ДЗК-250. 
 

3. Комунальному підприємству «Чисте місто» прийняти на баланс  автогрейдер ДЗК-
250 балансовою вартістю 344 000,00 грн. (триста сорок чотири тисячі гривні, 00 копійок) 
та забезпечити його належну експлуатацію.  

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійні комісії міської ради з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, 
містобудування та раціонального використання природних ресурсів, з питань 
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Некрасова А. В.  

 
 
 
Міський голова               Степан ЦАПЮК  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету              Володимир  ЧЕБОТАРЬОВ  
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Додаток до рішення міської ради 
від _________2020 року № ______ 

 
 
 

Склад комісії приймання-передачі комунальної техніки 
 

Голова комісії 
 

ВЛАСЕНКО  
Володимир Ілліч 

-    директор комунального підприємства «Благоустрій» 
 

 
 

Члени комісії 
 
  
БОДОНОВА  
Карина Едуардівна 
 

- головний бухгалтер комунального підприємства «Благоустрій»; 
 

АВДЄЄВ 
Михайло Олександрович 
 

- начальник дільниці автотранспорту комунального 
підприємства «Благоустрій»; 

ЛИННИК 
Євгеній Сергійович 
 

- директор комунального підприємства «Чисте місто»; 
 

ЮНІЧЕНКО  
Майя Василівна 

- головний бухгалтер комунального підприємства «Чисте 
місто». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
від __________ 2020р. №______ 
 

_Комунальне підприємство  «Благоустрій» ОМР_ 
    (найменування юридичної особи)     
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37583448  

 
Акт приймання-передачі основних засобів  

Номер документа Дата складання 

  
Найменування 

юридичної  особи, що 
передає основні засоби  

Найменування 
юридичної  особи, що 

приймає основні 
засоби  

Найменування основного засобу Кількість  
 

Первісна  
Вартість, грн 

Сума, 
грн. 

Знос Рік 
випуску 

 

Номер 
паспорта за одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
КП «Благоустрій» КП «Чисте місто» Автогрейдер ДЗК-250  1 344000,0 344000,0 292399,80 292399,80   

ВСЬОГО 1 344000,0 344000,0 292399,80 292399,80   
 

На підставі наказу, розпорядження _____Рішення  виконавчого комітету Олександрійської міської ради___ від «30» січня 2020 р. № 58_____ 

проведено огляд ___________________________автогрейдер ДЗК-250  _______________________________ 
                                                                                                                     (назва об’єкта(ів)) 

Місцезнаходження  об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття) ____КП «Благоустрій» ОМР___________________ 
                                                                                                                                             
Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає ________________відповідає_____________________________ 
                                                                                                                                                 (вказати, що саме не відповідає) 
Висновок комісії _____________передати зі статутного капіталу КП «Благоустрій» ОМР на баланс КП «Чисте місто» ОМР___ 
 

Перелік документації, що додається _______технічні паспорти до транспортних засобів_______________________ 
 
Голова комісії       __Директор   КП «Благоустрій»   ____                                    __________________              ___Власенко Володимир Ілліч_______ 
                                                                      (посада)                                                                                                              (підпис)                                                      
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Члени комісії:       __Начальник дільниці автотранспорту КП «Благоустрій»    __________________              ___Авдєєв Михайло Олександрович__ 
                                                                       (посада)                                                                                                              (підпис)                                               
 
                               __Головний бухгалтер КП «Благоустрій»__                            __________________             ____Бодонова Каріна Едуардівна______ 
                                                                        (посада)                                                                                                             (підпис)               
                                        
                               __Директор КП «Чисте місто»___________                             __________________             ____Линник Євгеній Сергійович______ 
                                                                            (посада)                                                                                                          (підпис)                     
                                  
                               __Головний бухгалтер КП «Чисте місто»__                             __________________             ____Юніченко Майя Василівна________ 
                                                                             (посада)                                                                                                          (підпис)                                                      
 
 



 


