
                                                                                                                  ПРОЄКТ 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

___ сесії міської ради VІІI скликання 

 

___ травня 2021 року № ___ 

м. Шепетівка 
 

  

Про передачу з балансу виконавчого  

комітету Шепетівської міської ради 

на баланс Шепетівського підприємства 

теплових мереж рухомого майна (автомобіля) 

 

Відповідно до пункту 31 статті 26, статті 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою забезпечення ефективного використання майна,  міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати з балансу виконавчого комітету Шепетівської міської ради на баланс КП 

«Шепетівське підприємство теплових мереж» автомобіль ГАЗ 2705, 2003 р. випуску, 

реєстраційний номер 13874ХІ, первинна балансова вартість –  74836 грн (сімдесят 

чотири тисячі вісімсот тридцять шість грн. 00 коп), залишкова балансова вартість – 0 

грн. 

2. Створити комісію з передачі-приймання автомобіля у складі: 

Голова комісії: 
Ялоха І.С. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Члени комісії: 
Кушнір В.Я. – директор КП «Шепетівське підприємство теплових мереж»; 

Гудзик Ю.А. – начальник управління житлово-комунального господарства; 

Рибачук Г.П. – начальник відділу бухгалтерського обліку 

3. Комісії: 

3.1. В місячний термін провести приймання-передачу автомобіля ГАЗ 2705 з балансу 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради на баланс Шепетівського 

підприємства теплових мереж та оформити акт приймання-передачі відповідно до 

чинного законодавства України. 

3.2. Підготувати та подати на затвердження  акт приймання-передачі.  

4. Шепетівському підприємству теплових мереж провести переєстрацію автомобіля 

ГАЗ 2705 відповідно до норм чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради та постійну комісію з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв М.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 



 

Готував: 
 

Головний спеціаліст  

юридичного відділу                                                                  Ганна ГРИГОРЧУК 

 

 

Завізовано: 
 

Начальник управління  

житлово-комунального 

господарства                                                                               Юрій ГУДЗИК 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                 Ігор ЯЛОХА 

 

 

Голова постійної комісії з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального 

господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку                                             Максим БОНДАРЄВ 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Роман ВОЗНЮК 

                                                                        


