
  

 

 
                                                                         

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

VIII сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

 «  »  червня 2021 року                                                                       №____  

 
Про затвердження  Акту приймання-

передачі майна (основних та малоцінних 

необоротних активів), що передається  з 

комунальної  власності Зміївської 

територіальної громади у комунальну 

власність  Слобожанської селищної ради . 

 

На виконання рішення XI сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання від 20 

травня  2021року № 361-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняття з комунальної 

власності Зміївської територіальної громади у комунальну власність територіальної 

громади Слобожанської селищної ради майна», керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Слобожанська селищна рада 

 

                                                                       ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити Акт приймання-передачі  майна (основних та малоцінних необоротних 

активів), що передається  з комунальної  власності Зміївської територіальної громади у 

комунальну власність  Слобожанської селищної ради, додається. 

2. Визначити балансоутримувачем майна зазначеного в пункті 1 цього рішення   

Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області.  

3. Директору Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області ( Лілії Пашковій) забезпечити його 

прийняття на баланс. 

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-Юношев В.О.).  

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                                                    Дмитро ДІХТЯР 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Слобожанської селищної 

ради від________ 2021 року №____-VIII 

____ сесії VIII скликання 

Слобожанський селищний голова 

___________________ Дмитро ДІХТЯР 

 

                                                                          Акт  

приймання-передачі 

майна ( основних та малоцінних необоротних активів) 

Приймальна комісія утворена відповідно до рішення XI сесії Слобожанської селищної ради 

VIII скликання від 20 травня 2021 року №361-VIII «Про надання згоди на прийняття та 

прийняти з комунальної власнсості Зміївської територіальної громади у комунальну 

власність територіальної громади Слобожанської селищної ради майна» 

(назва документа, на підставі якого утворена комісія) 

 у складі: 

Дубнюк Микола Миколайович (голова 

комісії) 

Заступник Слобожанського селищного 

голови 

Попова Вікторія Вікторівна Начальник відділу економічного 

розвитку, комунальної та інвестиційної 

діяльності Слобожанської селищної ради 

Водолажська Оксана Іванівна Начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Слобожанської селищної ради 

Жидкова Ольга Олександрівна Спеціаліст I катеорії-бухгалтер 

Слобожанської селищної ради 

Рєпнікова Олена Володимирівна Начальник відділу з питань правової 

роботи, запобігання та виявлення корупції 

Пилипенко Олена Анатоліївна Заступник Зміївського міського головиз 

питань діяльності виконвачих органів 

Котляр Альона Олександрівна Начальник управління економічного 

розвитку та інвестицій Зміївської міської 

ради 

Проскурня Наталія Веніамінівна  Директор Комунального закладу 

«Зміївський міський центр соціальних 

служб» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

Сисоєва Ольга Анатоліївна  Головний бухгалтер комунального 

закладу «Зміївський міський центр 

соціальних служб» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

 

Майно, що підлягає передачі належить Зміївській територіальній громаді, 

балансоутримувач Комунальний заклад «Зміївський міський центр соціальниї служб» 

(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

Передається у комунальну власність територіальної громади Слобожанської селищної ради 



(найменування підприємства, установи, що приймає) 

 

№ 

з/п 

Назва об’єкту Інвентарний 

номер 

Кількість 

одиниць 

Балансова 

вартість 

Знос Залишкова 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ноутбук Acer з ПЗ 

Windows 7 HB в 

комплекті (сумка, 

мишка, колонки) 

10480015 

10480016 

10480017 

10480030 

4 17968,00 12509,00 5459,00 

2. Багатофункціональ

ний HP LaserJet 

M1132 

10490016 

10490019 

10490024 

10490031 

4 6032,00 4320,00 

 

1712,00 

3. Сейф металевий 10480033 

10480034 

10480040 

10480042 

10480051 

5 7500,00 3750,00 3750,00 

4. Шафа для одягу 

(закрита) 

11360142 

11360150 

11360152 

11360161 

4 2800,00 1400,00 1400,00 

5. Шафа для 

документів 

(відкрита) 

11360163 

11360165 

11360171 

11360173 

11360182 

5 3490,00 1745,00 1745,00 

6. Тумба офісна 11360185 

11360193 

11360195 

11360204 

11360205 

5 1875,00 937,50 937,50 

7. Стіл комп’ютерний 11360079 

11360082 

11360087 

11360089 

11360098 

5 2500,00 1250,00 1250,00 

8. Стільці - 7 1050,00 525,00 525,00 

9. Крісло офісне - 1 300,00 150,00 150,00 

 Разом - 40 43515,00 26586,50 16928,50 

 

 

Комісія з Приймання-передачі майна з комунальної власності Зміївської територіальної 

громади у комунальну власність територіальної громади Слобожанської селищної ради 

 

Голова комісії _________________________М.М. Дубнюк 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

Члени Комісії: _________________________В.В. Попова  
(підпис, ініціали та прізвище) 

 



_________________________О.І. Водолажська 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

_________________________О.О. Жидкова 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

_________________________О.В. Рєпнікова 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

_________________________О.А. Пилипенко 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

_________________________А.О. Котляр  
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

_________________________Н.В. Проскурня 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

_________________________О.А. Сисоєва 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

 
 


