
  
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 04.04.2019 № 7/64-37 

                 м. Покровськ 
 

 

Про передачу основних засобів 

та матеріалів 

 

 На підставі рішення  Покровської міської ради  №7/62-1 від 20.12.2018р.«Про 

міський бюджет на 2019 рік». Рішення Покровської міської ради від 17.01.2018 №7/50-5 

«Про затвердження програми «Правопорядок», керуючись статтями 26, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. КП «Покровськводоканал»(Хижняк) передати, а Відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області (Олехнович) 

прийняти на баланс: 

1.1. Організацію Всеукраїнського конкурсу «Щедрик-Фест»  3 240 000,00 грн. (три 

мільйона двісті сорок тисяч грн. 00коп.). 

1.2. Ялинку новорічну металеву 186 000 грн. (сто вісімдесят шість тисяч грн.. 00 коп.) 

2. КП «Покровськводоканал» (Хижняк) зняти з балансу КП «Покровськводоканал», а 

КП «Управління міського господарства» (Касьян) прийняти на баланс:  

2.1. Дерев’яні кіоски 3х25 у кількості 16 штук, вартістю  510 000,00 грн. (п’ятсот 

десять тисяч грн. 00 коп.) . 

 2.2.   Послуги з монтажу, демонтажу дерев’яних кіосків та встановлення 

електроосвітлювального приладдя, вартістю 250 000,00 грн. (двісті п’ятдесят тисяч грн.) 

3. КП «Покровськводоканал» (Хижняк) передати , а Відділу освіти Покровської 

міської ради  Донецької області (Голуб) прийняти на баланс 4 котла опалювальних 

водогрійних твердопаливних моделі БІД-8 вартістю 997 800,00 грн. (дев’ятсот дев’яносто сім 

тисяч вісімсот 00 коп.) 

4. КП «Покровськводоканал» (Хижняк) передати, а Житлово-комунальний відділ 

Покровської міської ради Донецької області (Юзипович) прийняти на баланс 106 т. (сто 

шість) тон  грановідсіву на суму 49502,00 грн.(сорок дев’ять тисяч п’ятсот дві грн. 00 коп.) 

5. КП «Покровськводоканал» (Хижняк) передати, а Головному управлінню 

Національної поліції в Донецькій області (Остапчук) прийняти на баланс:  

5.1. 2500 (дві тисячі п’ятсот) літрів бензину А-92 на суму 64875,00 грн. (шістдесят 

чотири тисячі вісімсот сімдесят п’ять грн. 00коп.); 

5.2. 1348 (тисяча триста сорок вісім) літрів бензину А-92 на суму 34980 грн. (тридцять 

чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят грн. 00коп.);  

6. Організацію виконання рішення покласти на КП «Покровськводоканал» (Хижняк). 

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Кирієнко В.О. 

Міський голова           Р.В. Требушкін 


