
 

ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

--------------СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                 2022 року                                                                                             №  

м. Мала  Виска 

 

Про безоплатну передачу  паливно - мастильних матеріалів 

з балансу Маловисківської міської ради на баланс 

Комунального підприємства «Мала Виска-МКП» 

 

 

З метою забезпечення стабільної та безперебійної діяльності комунального підприємства 

«Мала Виска-МКП»,керуючись ст.78,136 Господарського кодексу України,відповідно до ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Маловисківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу Маловисківської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Мала  Виска - МКП»  паливно-мастильні матеріали, а саме:бензин А-92 у  кількості 

1000 літрів на загальну суму 38000,00 грн., затвердити акт приймання – передачі,згідно з 

додатком, що додається. 

2. Передачу майна здійснити у відповідності до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

комунальної        власності,житлово-комунального господарства,енергозабезпечення та 

транспорту. 
 

 

Міський голова                                                                                                         Юрій ГУЛЬДАС 

 

 



Додаток   

до рішення  міської ради  

від     2022 року № 

 

Типова форма N З-1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Державного казначейства України 

від 18 грудня 2000 р. N 130 

 
Маловисківська міська рада 

(назва установи) 

Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ 

 

04055373 

АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ  
"12"вересня 2022р. 

 

Комісія, затверджена рішенням сесії №706  від 25.06.2021року у складі: 

Голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В., 

спеціаліст  юридичного відділу міської ради Анусевич Я.В., начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради 

Піньковська О.О., начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та  житлово-комунального 

господарства міської ради Білоног В.Г.,оператор з обробки інформації та програмного забезпечення відділу фінансів 

та бухгалтерського обліку Юрін О.М. 

склали цей акт про передачу паливно-мастильних матеріалів КП «Мала Виска –МКП» 
    

Код програмної 

класифікації  

Джерело 

утримання 

Матеріально 

відповідальна 

особа 

Вид 

операції 

    

 

Найменування Одиниця 

виміру 

Номер 

субрахунку 

Номенклатурний 

номер 

Кількість Ціна Сума Кредит 

субрахунку 

 

 

"Паливно - мастильні матеріали" 

1514 



Бензин А-92 літр   1000 38,00 38000,00  

 

 

  

   

 

Всього    1000  38000,00  

 
Голова комісії Заступник міського голови 

                         з питань діяльності виконавчих органів 

                         міської ради                                                             _________________                                             Жовтило А.В. 

                    (посада)                                       (підпис)                         (ініціали,прізвище) 

 

Члени комісії:Начальник відділу бухгалтерського обліку  

                        міської ради                                                               ____________________                                        Піньковська О.О.    

            (посада)                           (підпис)                        (ініціали,прізвище) 

 

                  Спеціаліст юридичного відділу 

                         міської ради                                                            ____________________                                          Анусевич Я.В.  

         (посада)                                           (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

 

            Начальник відділу  містобудування,архітектури, 

            будівництва та житлово-комунального господарства 

            міської ради                                                                           ____________________                                         Білоног  В. Г. 

              (посада)                              (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

 

             Оператор з обробки інформації та програмного 

             забезпечення відділу бухгалтерського 

             обліку                                                                                  ____________________                                              Юрін О.М. 

    (посада)                                     (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

 

 Передав                                                                                        ___________________                                     Ю.Л. Гульдас                                                   

                                                                                                                       (підпис)                                               (ініціали,прізвище) 

Прийняв    В.о Начальника КП «Мала Виска МКП»               ____________________                                  С.О. Піньковський 

                       (посада)                                                                        (підпис)                                                       (ініціали,прізвище) 

 

 


