
                                                      

СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

19 грудня 2019 р.   м.Старобільськ № 358 

 

Про безоплатну передачу майна з балансу виконавчого комітету 
Старобільської міської ради Луганської області на баланс комунального   
підприємства «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської ради 
Луганської області 

 
Керуючись  ст. 29,  ст.52, ч.6 ст.59, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням сесії Старобільської міської ради від 

05.10.2007 № 20/5 «Про затвердження Положення про порядок списання та 

передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади 

м.Старобільськ», рішенням Старобільської міської ради Луганської області 

сьомого скликання від 20.12.2018 № 51/8 «Про міський бюджет міста 

Старобільськ на 2019 рік» (зі змінами), розглянувши лист директора КП  

«Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської ради  від 10.12.19 № 485, 

виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області                                
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Старобільської 

міської ради Луганської області на баланс комунального підприємства  

«Благоустрій м. Старобільськ» Старобільської міської ради Луганської області 

майно у відповідності до додатку до цього рішення. 

2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Старобільської 

міської ради оформити в установленому законодавством порядку акти 

приймання-передачі майна, визначеного у додатку до рішення. 

3. Комунальному підприємству «Благоустрій м.Старобільськ» 

Старобільської міської ради Луганської області здійснити оприбуткування 

майна в бухгалтерському обліку підприємства у відповідності до акту прийому-

передачі. 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти  на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія 

Ковальова  та провідного спеціаліста з бухгалтерського обліку - заступника 

головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з фінансових питань-

головного бухгалтера Оксану Кленька. 

 

Міський голова                                                                                Яна ЛІТВІНОВА 

                                                                            

 



 

                                                                           Додаток 1  

                                                                             до рішення виконавчого комітету  

                                                                           Старобільської міської ради  

                                                                           19 грудня 2019 р. № 358 

 
 

 

№ 

з/п 

Найменування майна, 

що підлягає безоплатній 

передачі 

Вартість 

(грн.) 

Кількість 

(шт.) 

Сума 

(грн.) 

Інвентарний 

номер 

1. 

Гірлянда 

зовнішня(ланцюг) 

100LED 10m чорний  

Multi 

620,00 15 9300,00 18121 

2. 

Гірлянда 

зовнішня(ланцюг) 

100LED 10m 

білий/чорний   

620,00 10 6200,00 18121 

3. 

Гірлянда 

зовнішня(ланцюг) 

100LED 10m 

синій/чорний   

620,00 10 6200,00 18121 

4. 
Силовий кабель чорний 

мигаючий 
145,00 9 1305,00 18121 

5. 

Іграшки на ялинку 

«Куля»150(синій, 

золото,червоний,срібло) 

90,00 100 9000,00 18121 

 УСЬОГО:  144 32005,00  

 

 

Провідний спеціаліст з бухгалтерського 

обліку-заступник головного бухгалтера, 

в.о. заступника міського голови з 

з фінансових питань - головного бухгалтера                           Оксана КЛЕНЬКА            
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 


