
 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                 РІШЕННЯ                   

 

від 15.06.2022 № 8/30-4 

            м.Покровськ 

 

Про передачу основних засобів 

та інших необоротних матеріальних 

активів з балансу на баланс 

 

 З метою покращення організації діяльності бюджетних та комунальних  

установ Покровської міської територіальної громади, керуючись ст. 26,59,60,73 

Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати з балансу Департаменту фінансово – економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради  Донецької області, а Покровській міській раді 

Донецької області (Требушкін) прийняти на баланс згідно акту приймання-передачі 

основні засоби та інші необоротні матеріальні активи в кількості 39 (тридцять 

дев’ять) одиниць на загальну суму 158501,60 грн. (сто п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот 

одна грн. 60 коп.)  (додаток 1). 

2. Передати з балансу Департаменту фінансово – економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради Донецької області, а Комунальному 

некомерційному підприємству «Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської  ради Донецької області (Бородін) прийняти на 

баланс згідно акту приймання-передачі основні засоби та інші необоротні 

матеріальні активи в кількості 3 (три) одиниці на загальну суму 13554,00 грн. 

(тринадцять тисяч  п'ятсот  п’ятдесят чотири грн. 00 коп.) (додаток 2). 

3. Передати з балансу Департаменту фінансово – економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради Донецької області, а Комунальному 

підприємству «Покровськводоканал» (Перепелиця) прийняти на баланс згідно акту 

приймання-передачі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи в 

кількості 8 (вісім) одиниць на загальну суму 46812,00 грн. (сорок шість тисяч 

вісімсот дванадцять грн. 00 коп.)   (додаток 3). 

4. Передати з балансу Департаменту фінансово – економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради Донецької області, а Комунальному 

підприємству «Бюро технічної інвентаризації» (Коваленко) прийняти на баланс 

згідно акту приймання-передачі основні засоби та інші необоротні матеріальні 

активи в кількості 1 (одну) одиницю на загальну суму 5356,00 грн. (п’ять тисяч 

триста п’ятдесят шість грн. 00 коп.)   (додаток 4). 

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

планування, бюджету і фінансів, інвестиційної політики  (Харчевна). 

 

В.о. міського голови Н.Іваньо 



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

Про передачу основних засобів 

та інших необоротних матеріальних 

активів з балансу на баланс 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   Департаментом фінансово – економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради Донецької області 

 

Директор Департаменту  

фінансово – економічної політики  

та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області Ю. Порецька 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради  О. Добровольський 

 

Керуючий справами виконкому 

ради А. Жук 

               

В. о. генерального директора 

комунального некомерційного 

підприємства «Покровська клінічна  

лікарня інтенсивного лікування» 

Покровської міської ради                                                                 Ю. Бородін 

 

В.о. директора комунального підприємства 

«Покровськводоканал»                                                                     Ю. Перепелиця 

 

Начальник комунального підприємства  

«Бюро технічної інвентаризації»                                                     О. Коваленко 

                                                       

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                            В. Пишна  

 

В.о. начальника відділу забезпечення  

діяльності міської ради                             О. Прокопенкова 

 

Голова постійної комісії 

з питань планування,  

бюджету і фінансів,  

інвестиційної політики        О. Харчевна 

 

 

Секретар міської ради                 Н. Іваньо 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Покровської міської ради 

«Про передачу основних засобів та інших  необоротних  матеріальних активів  з 

балансу на баланс» 

 

На підставі рішення Покровської міської ради від 16.06.2021 р. №8/10-1 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020         № 

8/2-1 «Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік» 

Департаментом фінансово–економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області  у 2021 році придбано оргтехніка, 

відео- та фотоапаратура на суму 3089657,60 гривень для забезпечення умов 

ефективного функціонування бюджетних установ та комунальних підприємств 

громади. 

Проєкт рішення передбачає передачу на баланс Покровської міської ради 

оргтехніку, відео та аудіотехніку в кількості 39 одиниць на суму 158501,60грн. 

Крім цього, відповідно до звернень  комунальних підприємств громади та з 

метою раціонального використання бюджетних коштів проєкт рішення 

враховує передачу майна, що перебувало в експлуатації  Департаменту 

фінансово–економічної політики та управління активами Покровської міської 

ради Донецької області на баланс  комунальних підприємств громади  в 

кількості 12 одиниць на суму 65722,00грн.,  а саме: 

- КНП "Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування" Покровської  

міської ради Донецької області у кількості  3 одиниці на суму 13554,00 грн.; 

- Комунальному підприємству "Покровськводоканал" у кількості 8 одиниць на 

суму 46812,00грн.; 

- Комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації» у кількості                

1 одиниця на суму 5356,00 грн. 

 

 

Директор Департаменту                                                          Ю. Порецька 
 


