
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 
                         LV сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

18 червня 2019 р.        № 962 -VIІ 

  

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади Комсомольської 

селищної ради від Зміївської ТЕС ПАТ 

«Центренерго» основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, 

малоцінних, швидкозношуваних предметів та 

інших товарно-матеріальних цінностей 

дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6 

 

Керуючись  ст.ст. 2, 4, 6, 7 Закону України «Про передачу об'єктів права 

державної та комунальної власності», ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши лист Директора Зміївської ТЕС ПАТ 

«Центренерго» від 11.04.2019р. № 25/557-2046, протокол № 7/2019 засідання 

наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» від 28 

березня 2019року, враховуючи рішення LІV сесії Комсомольської селищної ради 

VII скликання від 30 травня 2019 р.  № 949 –VIІ «Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради від Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, малоцінних, швидкозношуваних предметів 

та інших товарно-матеріальних цінностей дошкільних навчальних закладів № 4 

та № 6», Комсомольська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно за залишковою  балансовою вартістю до 

комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради 

від Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» майно: основні засоби, інші 

необоротні матеріальні активи, малоцінні, швидкозношувані предмети та інші 

товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на балансі Зміївської ТЕС 

ПАТ «Центренерго» за дошкільними навчальними закладами № 4 та № 6  на 

дату складання відповідних актів приймання-передачі (далі за текстом 

Майно). 

2. Виконавчому комітету Комсомольської селищної ради створити комісію з 

питань передачі Майна (далі за текстом – Комісія). 

3. Комісії:  

3.1. Вивчити бухгалтерські та інші документи стосовно Майна; 



3.2. Здійснити обстеження та облік Майна; 

3.3. Скласти акт приймання-передачі у трьох примірниках. Акт приймання-

передачі підписують голова Комісії та всі члени Комісії. До Акту приймання-

передачі додаються документи, які були вивчені Комісією;  

3.4. Передати на розгляд та затвердження сесії Комсомольської селищної ради  

один примірник акту приймання-передачі разом з додатками. 

3.5. Один примірник акту приймання-передачі з додатками передати на 

зберігання Комсомольській селищній раді. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 

(голова комісії – Сілаєва В.А.). 

 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                             Д.М.Діхтяр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


