
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від      грудня  2021 року №  

 
м. Олександрія 

 
Про передачу основного засобу  
 

Відповідно до п.п. 1 п. а)  ст. 29, п.п. 1 п. а)  ст. 30, ст.ст. 52, 60  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою належної організації і ефективного управління 
майном комунальної власності та забезпечення сталої роботи комунальних підприємств 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 
 1. Передати основний засіб з балансу управління житлово  - комунального 
господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради на баланс 
комунального  підприємства  «Чисте місто» Олександрійської міської ради (згідно з 
додатком 1). 
  
 2. Затвердити склад комісії з прийому-передачі  основного засобу з балансу управління 
житлово  - комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської 
міської ради на баланс комунального  підприємства  «Чисте місто»  Олександрійської міської 
ради ( згідно  з додатком 2 ). 
 
 3. Зазначеній комісії скласти акт приймання - передачі основного засобу з балансу 
управління житлово  - комунального господарства, архітектури та містобудування 
Олександрійської міської ради на баланс комунального підприємства «Чисте місто» 
Олександрійської міської ради та надати його на затвердження виконавчому комітету міської 
ради до 01.02.2022. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О.. 

 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 



Додаток  1 
до рішення виконавчого комітету 
від      грудня  2021 року №  

 
СПЕЦИФІКАЦІЯ 

основного засобу, що передається з балансу управління житлово  - комунального 
господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Чисте місто» Олександрійської міської ради 
 

№ 
з/п 

Найменування майна Інвентарний 
номер 

Первісна 
вартість, грн 

Амортизаційний 
знос, грн 

Залишкова 
вартість, грн 

1 Машина дорожня 
комбінована зі змінним 
обладнанням ( машина 
«Підйомні механізми 
МКДВ – 11» ( шасі 
FORD Trucks 1833 ) 

10151021 6 300 000,00 - 6 300 000,00 

 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Додаток  2 
до рішення виконавчого комітету 
від      грудня  2021 року №  
 

СКЛАД 
комісії з прийому-передачі  основного засобу з балансу управління житлово  - 

комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської 
ради на баланс комунального підприємства «Чисте місто» Олександрійської міської 

ради 
 

Голова комісії  
 
СУЛЯТИЦЬКИЙ   - начальник управління житлово  - комунального 
Михайло Михайлович  господарства, архітектури та містобудування міської ради 
 

Члени комісії 
 

БОНДАРЕНКО     - заступник начальника управління житлово-  
Віталій Іванович   комунального господарства, архітектури та     

містобудування міської ради, начальник житлово-
комунального відділу 

 
МОНАСТИРСЬКА  - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
Світлана Олександрівна  головний бухгалтер управління житлово- комунального 

господарства, архітектури та містобудування міської ради 
 

ЮНІЧЕНКО    - головний бухгалтер комунального підприємства  
Майя Василівна   «Чисте місто» 
 
ЯЦЕНКО    - директор комунального підприємства «Чисте місто» 
Андрій Анатолійович 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


