
  

 

      АРЦИЗЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ №1 

 

Про передачу основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних 

активів та інших матеріальних цінностей з балансу Відділу освіти, молоді та 

спорту Арцизької міської ради  

 на баланс комунального підприємства «Комфорт-16» Болградського району 

Одеської області 

 

Відповідно до статті 25, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 137, 139 Господарського кодексу України, 

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року 

№1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи клопотання комунального підприємства «Комфорт-16» від 06.10.2022 

року №215, міська рада:    

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської 

ради на баланс комунального підприємства «Комфорт-16» Болградського району 

Одеської області основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи та інші 

матеріальні цінності згідно з додатком 1. 

      2. Утворити комісію з приймання - передачі майна та затвердити її склад згідно 

з додатком 2. 

      3. Комісії, визначеній у пункті 2 рішення, здійснити приймання-передачу 

основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та інших 

матеріальних цінностей відповідно до вимог чинного законодавства. 

      4. Доручити Арцизькому міському голові затвердити акти – прийому передачі 

основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів.  

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань 

комунальної власності, земельних відносин, містобудування, будівництва та 

охорони природи міської ради. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проект рішення підготовлений 

Відділом освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради 

 

 

 



 

 

 

Аркуш погодження до проекту рішення 

 

Про передачу основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів 

та інших матеріальних цінностей з балансу відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради  

 на баланс комунального підприємства «Комфорт-16» Болградського району 

Одеської області 

 

 

Секретар Арцизької міської ради 

 «___» __________ 2022 року  __________ Ольга ДОБРЯКОВА 

 

 

Перший заступник Арцизького міського голови 

«___» __________ 2022 року  __________ Тетяна БАХЧЕВАН 

 

 

Заступник Арцизького міського голови 

 «___» __________ 2022року __________ Оксана СТОЯНОВА 

 

 

Начальник юридичного відділу Арцизької міської ради 

 «___» __________ 2022 року __________ Олена  ШАТАЛОВА 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 

 «___» __________ 2022 року __________ Людмила ЖОСАН 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до проекту рішення Арцизької міської ради 

від ___________ 2022 року №_____ 

 

 

 

Склад комісії з приймання-передачі основних засобів та малоцінних 

необоротних матеріальних активів з балансу Відділу освіти, молоді та спорту 

 Арцизької міської ради на баланс комунального підприємства 

                      «Комфорт-16» Болградського району Одеської області 

 

 

 

 

 

Члени комісії Посада 

Голова начальник Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької 

міської ради 

Члени: тимчасово виконуючий обов'язки керівника централізованої 

бухгалтерії  Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької 

міської ради 

 бухгалтер  централізованої бухгалтерії Відділу освіти, 

молоді та спорту Арцизької міської ради 

 представник Комунального підприємства «Комфорт-16» 

Болградського району Одеської області  

 Представник Власника -  Арцизької міської ради  


