
             

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 20.12.2018 №  7/62-12 
            м. Покровськ 

 

Про передачу майна  

та основних засобів 

 

 

У зв’язку з виниклою необхідністю, керуючись статтями 26, 59, 60, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні», - 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Олехнович) передати відділу освіти Покровської міської ради (Голуб), а відділу 

освіти (Голуб), прийняти майно відповідно до акту приймання-передачі на загальну 

суму 18820.00 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять грн. 00 коп.) згідно 

додатку 1. 

 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Олехнович) передати КП «Покровськводоканал» (Хижняк), а КП 

«Покровськводоканал» (Хижняк), прийняти майно відповідно до акту приймання-

передачі на загальну суму 11.620.00грн. (одинадцять тисяч  шістсот двадцять грн. 

00 коп.) згідно додатку 1. 

 

3.    Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Олехнович) передати  КП «Управління міського господарства» (Касьян ), а КП 

«Управління міського господарства» (Касьян), прийняти основні засоби відповідно 

до акту приймання-передачі у кількості 31 штуки (тридцять одна шт.) згідно 

додатку 1. 

 

4.  Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Олехнович), 

контроль - за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Третяка Ю.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.В.Требушкін 

 

 

 



 

Додаток № 1 

                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                      від 20.12.2018№ 7/62-12 

 

 

 

передача  майна  та основних засобів з балансу відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  міської ради: 

 

Відділ освіти 

 
№ 

п/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна Сума 

 

 
1 Книга Сергій Жадан 

«Інтернат» 

шт. 18 150.00 2700.00 

2 Книга Олександр Ірванець 

«Харків-1938» 

шт. 18 250.00 4500.00 

2 Телевізор MOTZ COSMO 

32 

шт. 1 11.620.00 11.620.00 

 Всього     18820.00 

 

                                            КП «Покровськводоканал»  
 

1 Телевізор MOTZ COSMO 

32 

шт. 1 11.620.00 11.620.00 

 Всього      11.620.00 

 

 КП «Управління міського господарства» 
 

1  Хвіртка шт. 3 

2 Проліт шт. 13 

3 Швелер шт. 15 

 Всього  31 

 

Міський голова                                                                 Р.В.Требушкін 

 

 



 

                                               Пояснювальна записка  

 
  до проекту рішення Покровської міської ради 

 

                                  «Про передачу майна  та основних засобів»  

 

 
 

У зв’язку з виниклою необхідністю, керуючись статтями 26,59,60,73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», підготовлений проект рішення 

про передачу майна відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини 

міської ради  на баланс відділу освіти, КП Покровськводоканал» та передачу 

основних засобів КП Управління міського господарства». 

 

 

 

 

Начальник відділу культури, туризму  

та охорони культурної спадщини  

Покровської міської ради      О.О.Олехнович 

 

 

 

 

 

 

 

 


