
                                                                                                                              
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
XXXVI сесії міської ради VIII скликання 

 
23 лютого 2023 року № 18 
м. Шепетівка 
 
Про передачу на баланс виконавчого  
комітету Шепетівської міської  
ради основних засобів 
 

Керуючись п.п 31 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши клопотання  виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 27.01.2023 р., з 
метою забезпечення ефективного використання майна,  міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати безоплатно з балансу управління праці та соціального захисту населення Шепетівської 
міської ради на баланс виконавчого комітету Шепетівської міської ради: 
- Радіостанція портативна цифрова Hytera HP605 VHF 136-174 MГц 5 Вт 1024 канали1 шт. 
Балансова вартість 20500,00 грн.(двадцять тисяч пятьсот грн 00 коп.). 
2. Передати безоплатно з балансу фінансового управління Шепетівської міської ради на баланс 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради: 
- Радіостанція портативна цифрова Hytera HP605 VHF 136-174 MГц 5 Вт 1024 канали 2 шт. 
Балансова вартість 41000,00 грн.(сорок одна тисяча грн 00 коп.); 
- Генератор бензиновий 3500 1 шт. Балансова вартість 32000,00грн. (тридцять дві тисячі грн. 00 
коп.). 
3. Створити комісію з передачі – приймання  основних засобів у складі: 
Голова комісії: 
Безкоровайна Галина Григорівна – заступник міського голови; 
Члени комісії: 
Гой Михайло Анатолійович – перший заступник начальника управління праці та соціального 
захисту населення; 
Конюк Діна Дмитрівна – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення; 
Кучер Валентина Миколаївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 
праці та соціального захисту населення; 
Гончарук Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст відділу фінансово-господарського 
забезпечення.  
4. Комісії: 
4.1. В місячний термін провести передачу-приймання основних засобів та оформити акт приймання-
передачі відповідно до законодавства України. 
4.2. Підготувати та подати на затвердження  виконавчому комітету Шепетівської міської ради акт 
приймання - передачі.  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ та постійну комісію з питань 
розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Максим БОНДАРЄВ). 

 
 
Міський голова                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 


