
             

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 26.06.2019 № 7/67-11 
            м. Покровськ 

 

 

Про передачу майна та основних  

засобів з балансу відділу культури, 

туризму та охорони культурної  

спадщини  міської ради 

 

 

У зв’язку з виниклою необхідністю, керуючись статтями 26, 59, 60, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні», міська рада,- 

  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Вострікова) передати телевізор  LG32LJ610V  на суму  12899,00 грн.(дванадцять 

тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.) на баланс ТОВ «Телекомпанії 

«Орбіта» м.Покровська Донецької області (Баркулов). 

 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

 (Вострікова) передати майно на суму 26450,00 грн. (двадцять шість тисяч 

чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) за списком  на баланс відділу освіти міської ради 

(Голуб). 

3. Акти приймання-передачі оформити у відповідності  до чинного 

законодавства України. 

 

3.  Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Вострікова), 

контроль - за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Олехнович О.О.  

 

 

Міський голова                                                                                        Р.Требушкін 

                                             

 

 

 

 



                                                          

АРКУШ 

 погодження до проекту рішення  

   Покровської міської ради 

 

 

 
Про передачу майна та основних  

засобів з балансу відділу культури, 

туризму та охорони культурної  

спадщини  міської ради 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ            відділом  культури, туризму  та охорони  культурної  

 спадщини міської ради 

 

 

В.о.начальника відділу культури,  

туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради                                                                 Н.Вострікова                                                        

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ:  

 

Заступник міського голови                                                              О.Олехнович 

   

 

Начальник фінансового управління  

міської ради                                                                                       Ю.Порецька 

 

Начальник юридичного відділу  

міської ради                                                                                       О.Смаль    

   

Начальник відділу з організаційної 

роботи міської ради                          Ж.Крамарова 

 

Голова постійної комісії  

з питань освіти, культури, духовності,  

молоді, фізкультури та спорту                                                         О.Требушкін 

 

 

Секретар міської ради                                                                       І.Сущенко 

 



 
Додаток № 1 

                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                      від _______________№________ 

 

 

 

передача  майна  та основних засобів з балансу відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  міської ради: 

 

№ 

п/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна Сума 

 

ТОВ «Телекомпанії «Орбіта»  

 
1 Телевізор  LG32LJ610V   шт. 1 12.899.00 12.899.00 

 Всього    12.899.00 

  

                                                         Відділ освіти 

 

1 Костюм дівочий для 

італійського танцю 

«Тарантелла» 

штук 8 1806.25 14450.00 

2 Костюм для хлопців для 

італійського танцю 

«Тарантелла» 

штук 8 1500.00 12000.00 

 Всього штук 16    26450.00 

 

 

Секретар міської ради                                                                І.В.Сущенко 

 

 

 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

 
  до проекту рішення  

   Покровської міської ради 

 

 

Про передачу майна та основних 

засобів з балансу відділу культури, 

туризму та охорони культурної  

спадщини  міської ради 

 

 

 

  

У зв’язку з виниклою необхідністю, керуючись статтями 26,59,60,73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення більш 

сприятливих умов, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

міської ради ініціює передачу телевізора  LG32LJ610V  на суму 12899.00 грн. 

(дванадцять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять грн.00 коп.) на баланс ТОВ 

«Телекомпанії «Орбіта» м.Покровська Донецької області та передачу майна на 

суму 26450.00 грн. (двадцять шість тисяч чотириста п’ятдесят грн.00) за списком  

на баланс відділу освіти міської ради. 

 

 

В.о.начальника відділу культури, туризму  

та охорони культурної спадщини  

Покровської міської ради                      Н.Вострікова 

 

 

 


