
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
29 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 грудня 2019 року № 946

Про передачу КП «Гребінківському
комбінату комунальних підприємств»
відвалу для прогортання снігу

Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до ст. 56 Бюджетного кодексу України, Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказу
Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. № 818, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 07.10.2016р № 1336/29466 «Про затвердження
типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного
сектору та порядку їх складання», розглянувши рекомендації постійних комісій
міської ради, Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Передати з балансу міської ради у господарське відання комунальному

підприємству «Гребінківський комбінат комунальних підприємств» основні
засоби , а саме:

- відвал для прогортання снігу балансовою вартістю 30000,00 грн.
(Тридцять тисяч гривень) згідно накладної (додається).

2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Гребінківської міської ради (Черненкова І.В.) оформити відповідні документи.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника
міського голови В.М.Зінченка та на постійну комісію міської ради з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження,
транспорту, зв’язку та сфери послуг ( Бунько О.М. ).

Міський голова В.І.Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова

В.І.Колісніченко

Акт
від 23 грудня 2019 року

Комісія у складі:
Голова комісії – Зінченко Володимир Миколайович,заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів;
Заступник голови комісії - Черненкова Ірина Володимирівна, начальник відділу

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету міської ради;
Секретар - Ічанська Зінаїда Миколаївна, заступник начальника відділу бухгалтерського

обліку та звітності виконавчого комітету міської ради;
Члени комісії:
Лазоренко Тамара Федорівна – начальник відділу соціально-економічного розвитку та

регуляторної політики міської ради;
Рябека Лариса Олександрівна – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунальногго господарства виконавчого комітету міської ради;
Антонов Василь Олексійович – головний спеціаліст відділу інфраструктури,муніципальних

ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту міської ради,
що діє на підставі рішення № 300 від 8.06.2018р., пропонують нижче перераховані основні

засоби передати Гребінківському Комбінату комунальних підприємств та вилучити з обліку
підзвітних осіб,а саме:

№ Найменування Інвентарний Одиниця Кількість Ціна Сума Всього з ПДВ
номер виміру Без ПДВ ПДВ

1

Відвал для
прогортання снігу 010150018 шт 1 25000 5000 30000

Всього кількість 1 об`єкт на суму 30000 ,00 грн.

Голова комісії: В.М.Зінченко

Заступник голови комісії: І.В.Черненкова

Секретар: З.М.Ічанська

Члени комісії: Т.Ф.Лазоренко

Л.О.Рябека

В.О.Антонов



ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

В.І.Колісніченко

Відпущено: 

Одержано:

Через:

№ 946 від

№ Одиниця Кількість Ціна Сума

виміру без ПДВ ПДВ

1 шт 1 25000,00 5000,00

1

Відпустив

Найменування 

Виконавчим комітетом Гребінківської міської ради

Гребінківським Комбінатом комунальних підприємств

Бунько Олексій Миколайович

Рішення 29 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 23 грудня 2019 р.

Інвентарний

      НАКЛАДНА   

комунальних підприємств )

В.М.Зінченко

номер

на суму 30 000 грн 00 коп (Тридцять тисяч  гривень. 00 копійок)

О.М.Бунько
(Начальник Гребінківського Комбінату 

Всього відпущено 1 (Одне)                                найменування

Відвал для прогортання снігу  010150018

ВСЬОГО із ПДВ:

(Заступник міського голови)

Прийняв

30000,00


