
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від _________2022р.         № 

 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження акту прийому-передачі 

комунального майна з балансу 

Маловисківської міської ради на баланс  

комунального підприємства «Міський ринок».     

 

 

 Керуючись  ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням Маловисківської міської ради № 1390 від 30.06.2022 «Про 

безоплатну передачу майна з балансу Маловисківської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Міський ринок»» та з метою підвищення ефективності 

використання майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади 

Маловисківська міська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1. Затвердити акт прийому-передачі з балансу Маловисківської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Міський ринок» наступного майна комунальної 

власності територіальної громади:    

1.1. Кіоск ярмарковий з утепленням та вмонтованою електропроводкою в кількості 

7 (сім) штук розміром 2,25м х 2,25м.  

2. Встановити, що майно визначене п.п. 1.1. даного рішення передається зі 

збереженням його цільового призначення. 

3. Визначити балансоутримувачем майна визначеного п.п. 1.1. даного рішення 

комунальне підприємство «Міський ринок». 

4. Балансоутримувачу зарахувати на баланс вказане майно та внести відповідні зміни 

до бухгалтерського обліку та провести необхідні реєстраційні дії у відповідності до 

вимог чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 
 

 

Міський голова         Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова 

 

_____________ Юрій ГУЛЬДАС 

«___»________2022р. 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі 

 

«____»__________2022 року      м. Мала Виска 

 

Комісія утворена відповідно до рішення Маловисківської міської ради №1390 від 

30.06.2022 року «Про безоплатну передачу майна з балансу Маловисківської міської 

ради на баланс комунального підприємства «Міський ринок»», з приймання-передачі 

комунального майна, а саме кіоски ярмаркові з утепленням та вмонтованою 

електропроводкою у складі: 

 

Голова комісії   

 

Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ  – перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

Заступник голови комісії   

 

Алла ЖОВТИЛО  – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

Секретар комісії  

  

Володимир БІЛОНОГ  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Маловисківської 

міської ради; 

 

Члени комісії: 

 

Олена ПІНЬКОВСЬКА  –  начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Маловисківської міської ради; 

 

Тетяна ЗАХВАТИХАТА   – начальник юридичного відділу 

Маловисківської міської ради; 

 

Ольга ВОВК   – спеціаліст ІІ категорії відділу 

містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

Маловисківської міської ради; 

 

Олена СЛЄЗКО   – В.о. директора комунального підприємства 

«Міський ринок»  

 

На підставі рішення Маловисківської міської ради №1390 від 30.06.2022 року «Про 

безоплатну передачу майна з балансу Маловисківської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Міський ринок»», здійснити приймання-передачу 



комунального майна, а саме кіоски ярмаркові з утепленням та вмонтованою 

електропроводкою в кількості 7шт. розміром 2,25х2,25 кв.м. 

№ 

п/п 

Найменування Інвентарни

й номер 

Кіль

кіст

ь 

шт. 

Первісна 

(переоцінена 

вартість грн. 

за 1 шт.) 

Знос грн. Залишков

а вартість 

грн. 

 

Рік 

випу

ску 

1. Кіоск ярмарковий 

з утепленням на 

вмонтованою 

електропроводко

ю 

101480110 1 40 000,00 4 000,00 36 000,00 2020 

2. Кіоск ярмарковий 

з утепленням на 

вмонтованою 

електропроводко

ю 

101480111 1 40 000,00 4 000,00 36 000,00 2020 

3. Кіоск ярмарковий 

з утепленням на 

вмонтованою 

електропроводко

ю 

101480112 1 40 000,00 4 000,00 36 000,00 2020 

4. Кіоск ярмарковий 

з утепленням на 

вмонтованою 

електропроводко

ю 

101480113 1 40 000,00 4 000,00 36 000,00 2020 

5. Кіоск ярмарковий 

з утепленням на 

вмонтованою 

електропроводко

ю 

101480114 1 40 000,00 4 000,00 36 000,00 2020 

6. Кіоск ярмарковий 

з утепленням на 

вмонтованою 

електропроводко

ю 

101480115 1 40 000,00 4 000,00 36 000,00 2020 

7. Кіоск ярмарковий 

з утепленням на 

вмонтованою 

електропроводко

ю 

101480116 1 40 000,00 4 000,00 36 000,00 2020 

 всього  7 280 000,00 28000,00 252000,00  

 

Технічний стан майна: задовільний 

 

Акт складений у 3-х примірниках на 3-х аркушах 

 

Голова комісії   

 

Перший заступник міського  

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради                ______________       Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ

  



 

Заступник голови комісії   

Заступник міського  

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради                   ______________ Алла ЖОВТИЛО 

  

Секретар комісії  

  

начальник відділу містобудування,  

архітектури, будівництва та  

житлово-комунального господарства 

 Маловисківської міської ради            _______________ Володимир БІЛОНОГ

    

 

Члени комісії: 

 

начальник відділу бухгалтерського  

обліку та звітності Маловисківської  

міської ради                                       _______________ Олена ПІНЬКОВСЬКА 

 

 

начальник юридичного відділу 

Маловисківської міської ради            _______________       Тетяна ЗАХВАТИХАТА 

  

 

спеціаліст ІІ категорії відділу  

містобудування, архітектури,  

будівництва та житлово-комунального  

господарства Маловисківської  

міської ради  ______________  Ольга ВОВК   

 

 

В.о. директора комунального  

підприємства «Міський ринок»  ______________  Олена СЛЄЗКО 

   

 


