
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від      лютого 2022 року №  

 
м. Олександрія 

 
Про затвердження акту  
приймання - передачі основних засобів  
 

Відповідно до п.п. 1 п. а)  ст. 29, п.п. 1 п. а)  ст. 30  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради від 27.01.2022 № 55 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити акт приймання - передачі основних засобів з балансу комунального 
підприємства «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради на баланс комунального 
підприємства «Чисте місто» Олександрійської міської ради (згідно з додатком ). 
 
 2. 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 
 



Затверджено   
рішенням виконавчого комітету 
від      лютого  2022 року №  

                                                                                                 Керуючий справами 
                                                                                                 виконавчого комітету  
                  Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
АКТ 

акт приймання - передачі основних засобів 
 

м. Олександрія                                                                                   02.02.2022 року 
 

Комісія в складі : 
Голови комісії : 

САВЧЕНКА    - заступника начальника управління житлово- комунального 
Геннадія Олександровича   господарства, архітектури та містобудування міської ради 

Членів комісії : 
БОЙКО - економіста комунального підприємства «Чисте місто » 
Світлани Володимирівни  міської ради  
ГРИБАЧОВОЇ   - директора комунального підприємства  
Алли Анатоліївни    «Теплокомуненерго» міської ради 
КРАВЧЕНКО   - головного бухгалтера комунального підприємства  
Ірини Вікторівни   «Теплокомуненерго» міської ради 
ЯЦЕНКА    - директора комунального підприємства «Чисте місто» 
Андрія Анатолійовича   міської ради 
 склали та підписали цей Акт про таке. 
 На виконання рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 27.01.2022 
року № 55, комунальне підприємство «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради 
передає з балансу, а  комунальне підприємство «Чисте місто» Олександрійської міської ради 
приймає на баланс основні засоби згідно наступної специфікації:  

№ 
з/п 

Найменування майна Рік випуску Державний 
номер 

Інвентарний 
номер 

Залишкова 
вартість, грн 

1 2 3 4 5 6 
1 Трактор Т-40М 1988 8288ФД 725 0 

2 Трактор ЮМЗ-6 
 

1974 3101УП 1112 0 

3 Автомобіль легковий 
АЗЛК-21412 комбі-В 

1993 ВА0949АХ 890 0 

 Сторони претензій, стосовно виконання рішення виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради від 27.01.2022 року № 55, одна до одної не мають. 
 Цей акт складено у двох примірниках , що мають однакову юридичну силу, по одному для 
кожної сторони. 
 
Акт підписали: 
 
Голова комісії :   ________________  САВЧЕНКО Г.О.   
 
Члени комісії :   ________________  БОЙКО С.В. 
 
     ________________  ГРИБАЧОВА А.А. 
 
     ________________  КРАВЧЕНКО А.В. 
 
     ________________  ЯЦЕНКО А.А. 


