
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_21.02.2018____                                                                                            №___24__ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про передачу в 

господарське відання та на баланс 

КП «Лиманський Зеленбуд» 

основних засобів ” 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про передачу в господарське 

відання та на баланс КП «Лиманський Зеленбуд» основних засобів”, керуючись 

керуючись ст.52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий 

комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради “Про 

передачу в господарське відання та на баланс КП «Лиманський Зеленбуд» основних 

засобів” (рішення додається) 
 

 

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



проект 

                                                               

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

______________                                                                                 №___________ 
                                                                             м. Лиман 

Про передачу в господарське 

відання та на баланс КП 

«Лиманський Зеленбуд» основних 

засобів  

 
Розглянувши лист начальника відділу обліку та звітності, головного бухгалтера 

виконавчого комітету Лиманської міської ради (Манцева) № 0063-02-10 від 09.01.2018 

року щодо передачі у господарське відання КП “Лиманський Зеленбуд” основних 

засобів, керуючись ст.136 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1.Зняти з балансу виконавчого комітету Лиманської міської ради основних 

засобів (згідно додатку) 
2. Передати в господарське відання та на баланс КП «Лиманський Зеленбуд» 

основні засоби з метою раціонального  використання майна згідно додатку 
3. Комісії виконавчого комітету міської ради “По інвентаризації, прийому, 

передачі, визначенню непридатності або неефективності проведення відновлення, 

ремонту об'єкта комунальної власності” (Драч) провести прийом-передачу об'єкта, 

згідно п.1 та п.2 даного рішення, відповідно до діючого законодавства. 
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності (Свирид) та першого 

заступника міського голови Драча Ю.А. 
 
 
 

 

Міський голова                                                                    П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 



         Додаток  

                до рішення Лиманської міської ради  

                                                                                     від _________№ _____________ 

 

Перелік об'єктів комунальної власності, що передаються КП “Лиманський Зеленбуд” 

 

№ Найменування  Інвентарний 

номер 
Кількість  Первісна 

вартість, грн 
Залишкова 

вартість, грн 

1 Спортивно-ігровий 

комплекс “Райдуга” 

с.Нове 

10480276 1 53880,0 52533,0 

2 Спортивно-ігровий 

комплекс 

“Універсальний” 

с.Рідкодуб 

10480277 1 41499,0 40460,73 

3 Спортивно-ігровий 

комплекс “Забава” 

с.Карпівка 

10480278 1 9900,0 9652,50 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської 

міської ради                                                                                           О.М. Муравльова 

 

 

Секретар міської ради                                                                           Т.Ю. Каракуц 


