
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

«24листопада» 2022 року м. Мала Виска № 1473

Про затвердження акту приймання-передачі із 
спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Новоукраїнського району у 
комунальну власність Маловисківської міської 
територіальної громади корпоративних прав та 
майна КП «Архітектор»

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Прикінцевими та перехідними положеннями 
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 
Законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій», постановою Верховної ради України від 17.07.2020 № 807- 
ХІ «Про утворення та ліквідацію районів», відповідно до рішення 
Новоукраїнської районної ради від 26 серпня 2021 року № 141 «Про 
ініціативу щодо безоплатної передачі із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну власність 
Маловисківської міської територіальної громади корпоративних прав та 
майна КП «Архітектор»», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити акт приймання -  передачі із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у 
комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади 
в особі Маловисківської міської ради Кіровоградської області, 
корпоративних прав та майна комунального підприємства 
«Архітектор» (код ЄДРПОУ 31972752) розташоване за адресою: 
вул..Центральна,73, м. Мала Виска Новоукраїнського району, а саме: 
частини адміністративної будівлі, позначеної літерою «А» в 
інвентаризаційній справі (кабінети № № 14-17 загальною площею 55 
кв.м. та приміщення загального користування № № 18, 19 загальною 
площею 6,4 кв.м.



2. Встановити ,що майно визначене п.п.1.1. даного рішення передається зі 
збереженням його цільового призначення.

3. Балансоутримувачу -  міській раді, зарахувати на баланс вказане майно 
та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку у відповідності до 
вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту.

Секретар ради Леся ПОСТОЛЮК
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АКТ
прийняття-передачі основних засобів

'> 'А ^  2021 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії для здійснення передачі майна із 
спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у 
комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади», корпоративних 
прав та майна КП «Архітектор», створеної відповідно до рішення Маловисківської міської 
ради Кіровоградської області від 05 жовтня 2021 року № 934 «Про надання згоди на 
прийняття майна із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Новоукраїнського району у комунальну власність Маловисківської міської територіальної 
громади», у складі:

Голова комісії:

БАКАЛШСЬКИЙ 
Олег Михайлович

Заступник голови комісії:

ЖОВТИЛО 
Алла Василівна

Секретар комісії:

БШОНОГ
Володимир Геннадійович 

Члени комісії:

перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів

заступник МІСЬКОГО голови з питань 
діяльності виконавчих органів

начальник відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства Маловисківської міської ради

ПІНЬКОВСЬКА 
Олена Олександрівна

ЗАХВАТИХАТА 
Тетяна Валеріївна

ПОЛУЛЯХ
Микола Володимирович

ГОНЧАР 
Оксана Василівна

ДМИТРУХ
Наталія Олександрівна

начальник відділу бухгалтерського обліку 
та фінансів Маловисківської міської ради

начальник юридичного відділу 
Маловисківської міської ради

керуючий справами виконавчого апарату 
Новоукраїнської районної ради

начальник фінансово-господарського відділу 
виконавчого апарату Новоукраїнської 
районної ради, головний бухгалтер

начальник відділу правового забезпечення 
та комунальної власності



Новоукраїнська районна рада передає з балансу Новоукраїнської районної ради на 
баланс Маловисківської міської територіальної громади в особі Маловисківської 
міської ради, основні засоби, а саме;

п/
п

Найменування Інвентарний 
(номенклату 
рний)номер

Кількість Первісна 
(переоцінен 
а) вартість, 
гри.

Знос,
грн.

Рік
випус
ку

Рахунок 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»
1 Частина нежитлового 

приміщення (М.Виска, 
Центральна, 73)

101310033 55 кв.м. 138600,00 0,00

Всього 55 кв.м 138600,00 0,00

Голови комісії:

Заступник голови комісії^ 

Секретар комісії:

Членів комісії:

Олександр БАКАЛІНСЬКИИ 

Алла ЖОВТИЛО 

Володимир БІЛОНОГ 

лена ПІНЬКОВСЬКА 

Тетяна ЗАХВАТИХАТА 

Микола ПОЛУЛЯХ 

Оксана ГОНЧАР 

Наталія ДМИТРУХ 

Віктор ТИМОШЕВСБКИЙ


