
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ                                        

 
від 15.06.2022 № 8/30-8 

         м.Покровськ 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 20.05.2022 № 8/29-5 

«Про передачу майна з балансу 

Управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області» 

 

З метою упорядкування бухгалтерського обліку при передачі майна з балансу 

Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області, 

керуючись статтями 26, 59, 73Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами),  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Внести зміни до рішення міської ради від 20.05.2022 № 8/29-5 «Про передачу майна 

з балансу Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області» , а саме викласти  резолютивну частину даного рішення в наступній редакції:  

«1. Управлінню соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області (Бонзюх) передати, а Покровській міській раді Донецької області (Могильчак) 

прийняти на баланс автомобіль ВАЗ 21070, інвентарний номер 10510028, державний 

номер АН 7502 АЕ, первісною (переоціненою) вартістю 40 266,00 грн, залишки палива 

(бензин А-92 в кількості 7,65 л на суму 224,45 грн., газ скраплений в кількості 9 л на суму 

176,31 грн., талони на газ скраплений в кількості 20 шт. на загальну кількість 200 л на 

суму 3918,00 грн.) та змінні частини до нього, а саме: акумулятор (1 шт.), килимки гумові 

(1 комплект), чохли (1 комплект), зимові шини з дисками (4 шт.).   

2. Управлінню соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області (Бонзюх) та Покровській міській раді Донецької області (Могильчак) оформити 

передачу вищевказаного майна актом приймання-передачі відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Жук А. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних 

питань (соціальній захист, культура, духовність) (Требушкіна) та на комісію з питань 

розвитку малого та середнього бізнесу, транспорту та дотримання законодавства про 

працю (Андрійченко). 

 

 

 

В.о.міського голови                          Наталія ІВАНЬО 

 

 
 

 

 



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 20.05.2022 № 8/29-5 

«Про передачу майна з балансу 

Управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області» 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:                   Управлінням соціального захисту населення  

                 Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Начальник управління       І.Бонзюх 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

            
Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради     А.Зінченко 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету ради       А. Жук 

 

 

Начальник  

фінансово-господарського відділу      О.Могильчак  

 

 
Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів       В. Пишна 

 

 

В.о. начальника відділу забезпечення 

діяльності міської ради       О.Прокопенкова 

 
 

Голова комісії з питань розвитку малого     

та середнього бізнесу, транспорту та  

дотримання законодавства про працю     С.Андрійченко 

 

 
Голова постійної комісії з гуманітарних    

питань (соціальній захист, культура,  

духовність)         В.Требушкіна 

 

 
Секретар міської ради       Н.Іваньо 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до  рішення міської  ради 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2022 № 8/29-5 

«Про передачу майна з  Управління соціального захисту Покровської міської 

ради Донецької області» 

 

 

 

З метою упорядкування бухгалтерського обліку при передачі майна з 

балансу Управління соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області виникла необхідність  внести зміни  в прийняте раніше 

рішення міської ради про передачу автомобіля ВАЗ  21070, інвентарний 

номер 10510028, державний номер АН 7502 АЕ первісною (переоціненою)  

вартістю 40266,00 грн., залишки палива(бензин А-92  в кількості 7,62 л, газ 

скраплений в кількості 9 л, талони на газ скраплений в кількості 20 штук на 

загальну кількість 200 л) та змінні частини до нього,а саме: акумулятор (1 

шт.), килимки гумові (1 комплект), чохли (1 комплект), зимові шини з 

дисками (4 шт.) , що знаходиться на балансі Управління соціального захисту 

Покровської міської ради Донецької області на баланс Покровської міської 

ради Донецької області.  

 

 

 

Начальник управління             І.Бонзюх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


