
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
6 СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

24 лютого 2021 року № 311

Про передачу комунального
майна в господарське відання
Гребінківському ККП

Відповідно до ст. 136 Господарського кодексу України, ст. 26, 60 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, наказу Міністерства
фінансів України від 13.09.2016 р. № 818, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 07.10.2016р № 1336/29466 “Про затвердження типових форм з обліку та
списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх
складання”, рішення 31 сесії Гребінківської міської ради сьомого скликання
№1072 від 27.02.2020 року “Про затвердження Положення про порядок
закріплення майна комунальної власності Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на праві господарського відання або оперативного
управління”, Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу Виконавчого комітету Гребінківської міської ради у

господарське відання комунальному підприємству “Гребінківський комбінат
комунальних підприємств” комунальне майно згідно додатку 1 (додається).

2. Створити комісію з приймання-передачі комунального майна в
господарське відання КП “Гребінківський комбінат комунальних підприємств” та
затвердити її склад згідно додатку 2 (додається).

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Гребінківської міської ради (Черненкова І.В.) оформити відповідні документи.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Рудь В.О.).

Міський голова Колісніченко В.І.



Додаток 1
до рішення 6 сесії

Гребінківської міської ради
8 скликання № 311

“24” лютого 2021 року

Перелік комунального майна, яке передається з балансу Виконавчого комітету
Гребінківської міської ради у господарське відання КП “Гребінківський комбінат

комунальних підприємств”

№

Назва об’єкта Кіль
-

кість
Шт..

Первісна
(переоці-
нена)

вартість
грн

Знос
грн

Сума
грн

1 Трактор "Беларус-82,1" 1 490'000,00 49'000,00 441'000,00
2 Причіп тракторний самосвальний з

наставними цільнометалевими бортами
2 ПТС-6,5

1 170'000,00 25'500,00 144'500,00

3 Розкидач дорожних сумішей РДС-3 1 159'999,00 24 000,00 135'999
4 Відвал(снігоочисний) плужний МТЗ-

80-82, гідравлічний поворот
1 22'000,00 2'200,00 19'800,00

5 Щітка комунальна навісна ЩКН-2,0 1 35'000,00 3'500,00 31'500,00
6 Косарка ротаційна Z-178 1.65 м 1 31'000,00 3'100,00 27'900,00

Всього 6 907 999,00 107300,00 800699,00

Міський голова Колісніченко В.І.



Додаток 2
до рішення 6 сесії

Гребінківської міської ради
8 скликання № 311

“24” лютого 2021 року

Склад комісії з приймання-передачі комунального майна в господарське відання
КП “Гребінківський комбінат комунальних підприємств”

Зінченко Валерій Миколайович, заступник міського голови-голова комісії;
Черненкова Ірина Володимирівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності міської ради-заступник голови комісії;
Скляр Тамара Володимирівна, провідний спеціаліст відділу бухгалтерського
обліку та звітності міської ради-секретар комісії;
Члени комісії:
Зінченко Володимир Миколайович, перший заступник міського голови;
Буйна Валентина Миколаївна, начальник відділу з питань майна міської ради;
Бунько Олексій Миколайович, начальник комунального підприємства
“Гребінківський комбінат комунальних підприємств”;
Бондаренко Людмила Вікторівна, головний бухгалтер комунального
підприємства “Гребінківський комбінат комунальних підприємств”.

Міський голова Колісніченко В.І.
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