
 
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LX сесія VII скликання 

 

  РІШЕННЯ 

 

від 24 вересня 2019 року      № 1035 - VII 

 

Про затвердження актів приймання-передачі  

майна (основні засоби та товарно- 

матеріальні цінності Дошкільних 

навчальних закладів №4, № 6) 

 

Керуючись  ст.ст. 2, 4, 4-1, 6, 7  Закону України «Про передачу об'єктів 

права державної та комунальної власності», п. 10, п. 11 Положення про порядок 

передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482, ст.ст. 25, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Рішення LV 

сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 24 червня 2019 року № 

962-VII «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради від Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» 

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних, 

швидкозношувальних предметів та інших товарно-матеріальних цінностей 

дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6», Комсомольська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити «Акт приймання-передачі (безоплатно) основних засобів та 

товарно-матеріальних цінностей Дошкільного навчального закладу № 4 що 

належить ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та обліковуються на балансі Зміївської ТЕС, 

до комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної 

ради». 

 

2. Затвердити «Акт приймання-передачі (безоплатно) основних засобів та 

товарно-матеріальних цінностей Дошкільного навчального закладу № 6 що 

належить ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та обліковуються на балансі Зміївської ТЕС, 

до комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної 

ради». 

 

3. Головному бухгалтеру Комсомольської селищної ради Бардаковій Н.В. 

забезпечити прийняття на баланс Комсомольської селищної ради та облік 

майна - основних засобів та товарно-матеріальних цінностей Дошкільного 

навчального закладу № 4 та Дошкільного навчального закладу № 6. 

 



 

 

4. Комсомольському селищному голові Діхтярю Д.М. забезпечити виконання 

вимог п. 11 Положення про порядок передачі об’єктів права державної 

власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 

вересня 1998 р. № 1482 (в тому числі: направлення необхідних повідомлень 

відповідним органам; здійснення державної реєстрації речових прав на майно; 

інші вимоги) відносно майна – основних засобів та товарно-матеріальних 

цінностей Дошкільного навчального закладу № 4 та Дошкільного навчального 

закладу № 6. 

 

5. 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 


