
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

 

     ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я   №__ 

 

                        Про передачу нежитлової будівлі з балансу на баланс   

 

        Відповідно до  статей 17, 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, статті 5 

Закону України «Про Національну поліцію», розглянувши клопотання 

директора Комунального підприємства «Арцизьке фізкультурно-спортивне 

підприємство «Колос» Арцизької міської ради  Дениса Боза  від 31.08.2022 № 

684/02-26, з метою забезпечення ефективного та раціонального використання 

комунального майна Арцизької міської територіальної громади, міська рада 

  

ВИРІШИЛА:   

        1. Передати безоплатно з балансу Комунального підприємства 

«Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» Арцизької 

міської ради  на баланс  Арцизької міської ради нежитлову будівлю, 

розташовану за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, 

вулиця Свободи (колишня назва - 28 Червня), 100 а,  (рік спорудження - 

1965, площа забудови-144 кв.м, інвентарний номер - 10310002), первісна 

вартість – 90696 (дев`яносто тисяч шістсот дев`яносто шість) гривень, сума 

нарахованого зносу – 90696 (дев`яносто тисяч шістсот дев`яносто шість) 

гривень. 

       2. Утворити комісію з приймання - передачі нежитлової будівлі та 

затвердити її у складі згідно з додатком. 

       3. Комісії, зазначеній у пункті 2 цього рішення, здійснити приймання - 

передачу нежитлової будівлі відповідно до норм чинного законодавства. 

       4. Доручити Арцизькому міському голові затвердити акт приймання -

передачі майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення.  

       5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи. 

 

 

  

 
    Проект рішення підготовлений  

                                                                                       відділом комунальної власності, 

                                                                                       земельних відносин 

                                                                                       та екологічних питань 

                                                                                       Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                 Додаток  

    до  проекту рішення 

 Арцизької міської ради 

 

 
 

 

Склад комісії з приймання - передачі нежитлової будівлі  

 

 

Члени комісії Посада 

Голова: Перший заступник міського голови  

  

 

Члени: 

 

Голова постійної комісії з питань комунальної власності, 

земельних відносин, містобудування, будівництва та 

охорони природи міської ради 

  

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

фінансово-господарського забезпечення- головний 

бухгалтер Арцизької міської ради 

 Головний спеціаліст відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

 Директор Комунального підприємства  «Арцизьке 

фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» 

Арцизької міської ради 

 Головний бухгалтер Комунального підприємства    

«Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство 

«Колос» Арцизької міської ради 

         

 
                         ____________________________________________  
 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

                             

«_____»___________  2022року        _____________  Людмила ПРОХОРОВА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аркуш погодження до проєкту рішення  

     «Про передачу нежитлової будівлі з балансу на баланс» 
 

 

Перший заступник Арцизького 

міського голови  Арцизької міської ради    

                                          

«____» ___________  2022року          ____________  Тетяна    БАХЧЕВАН 

 

Заступник Арцизького 

міського голови  Арцизької міської ради 

                                             

«____» ___________  2022року          ____________  Оксана СТОЯНОВА 

 

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності 

та фінансово-господарського забезпечення- 

головний бухгалтер Арцизької міської ради  

 

«____» ___________  2022року          ____________  Лариса ЛАБУНЕЦЬ 

 

 

Начальник юридичного відділу  

            

«_____»____________   2022року     ____________  Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Виконавець: 

головний спеціаліст відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

                             

«_____»___________  2022року        _____________  Людмила ПРОХОРОВА 

 

 

 

 

 

 


