
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про надання дозволу на безоплатну передачу обладнання дитячих майданчиків з 

балансу управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради на баланс комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення.  

 

Дитячі майданчики для вулиці -  найулюбленіше місце для дітей дошкільного та 

шкільного віку. Рухливі ігри на свіжому повітрі є одним з найголовніших умов 

повноцінного розвитку дітей.  

Дитячий майданчик - це не просто споруда для веселої дитячої гри, це 

відмінний дитячий тренажер, який є запорукою відмінного фізичного розвитку і здоров’я 

дитини. 

 

 

2. Потреба і мета прийняття рішення.  

 

Утримання дитячих майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно 

здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне 

користування ними. Обладнання дитячих майданчиків для дозвілля та відпочинку 

необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно 

ремонтувати, щорічно фарбувати.  

Утримання обладнання дитячих майданчиків є вкрай актуальним, адже дозвілля 

дітей і підлітків, зокрема, в літній період зосереджується в основному на відкритих 

дитячих майданчиках, які розташовані як у міських парках і скверах, так і на 

прибудинковій території багатоквартирних будинків. 

Тому, для здійснення належного утримання обладнання та елементів благоустрою 

дитячих майданчиків в належному стані, виникла необхідність в передачі обладнання 

дитячих майданчиків з балансу управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства Знам’янської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг». 

 

 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення.  

 

Проведення часу дітей на дитячих майданчиках сприяє їх фізичному розвитку, 

зміцнює імунітет, піднімає настрій і тонус. Саме для цього їм необхідно надійне й 

веселе обладнання для дитячих майданчиків. Для цього необхідно здійснювати належне 

утримання та догляд за обладнанням дитячих майданчиків.  

Стан дитячих майданчиків в цілому в нашому місті є задовільним. В періоді 

експлуатації , обладнання дитячих майданчиків може пошкоджуватись незначні недоліки 

з укріплення та заміни непридатного обладнання, повинні бути усунені у найкоротші 

терміни. Адже найголовніша вимога, що висувається до всіх видів обладнання дитячих 

майданчиків -  великих і малих — їхня абсолютна безпека та справність. 

 

4. Механізм виконання рішення  

            Оформлення акту прийому-передачі обладнання дитячих майданчиків згідно     

            чинного законодавства 



5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради)___________________. 

 

 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, 

або іншого місця оприлюднення__________________. 

 

 

7. Дата, підпис та ПІБ головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та 

звітності управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства (Яковлєва Т.С.)___________. 

 

 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради________________________(Клименко Н.М.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

Знам’янської міської ради 

  сьомого скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від                             2016 року                                                                                         № 

 
м. Знам’янка 

 
Про надання дозволу на безоплатну передачу 

обладнання дитячих майданчиків з балансу 

 управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Знам’янської 

міської ради на баланс комунального  

підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

 

З метою забезпечення належного утримання та безпечної експлуатації обладнання 

дитячих ігрових майданчиків,керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядуванню в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Надати дозвіл управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради (нач. Н. Купріянова)  на безоплатну 

передачу обладнання дитячих майданчиків з балансу управління МА та ЖКГ на 

баланс комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

(кер. М. Коротченко) ( перелік об’єктів додається).  

2. Доручити управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства (нач. Н. Купріянова) здійснити оформлення акту прийому-передачі 

обладнання дитячих майданчиків згідно чинного законодавства. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища 

(голова А. Тесленко). 

 

 

 

 

  Міський голова            С. Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                                       Додаток 1 

                                                                                                                                        до рішення міської ради  

                                                                                                                                        від                               2016 року 

№ 

 

 
Перелік обладнання дитячих майданчиків для безоплатної передачі з балансу управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» 

  
№ 

з\п 

Назва Інвентарний 

номер 

Ціна Кількість Балансова 

вартість 

вартість 

1 Карусель центріфуга 

 

10310023 6150,00 1 6150,00 

2 Карусель 6-ти местная 

 

10310024 5700,00 1 5700,00 

3 Карусель 6-ти местная 

 

10310025 5700,00 1 5700,00 

4 Карусель 6-ти местная 

 

10310026 5700,00 1 5700,00 

5 Карусель 6-ти местная 

 

10310027 5700,00 1 5700,00 

6 Балансир на пружині 10310028 3000,00 1 3000,00 

7 Балансир на пружині 10310029 3000,00 1 3000,00 

8 Качель пружинная "Кроха" 

 

10310030 3200,00 1 3200,00 

9 Качель пружинная 4-х местная 

 

10310031 3600,00 1 3600,00 

10 Качель пружинная 4-х местная 

 

10310032 3600,00 1 3600,00 

11 Гойдаока одинарна на 

металевих стійках 

10310012 

 

4566,00 1 4566,00 

12 Гойдаока одинарна на 

металевих стійках 

10310013 

 

4566,00 1 4566,00 

13 Карусель 10310014 6799,00 1 6799,00 

14 Карусель 10310015 6799,00 1 6799,00 

15 Стіл зі стільцями "Мухомор" 

 

10310016 3551,00 1 3551,00 

16 Ігровий комплекс "Замок" 

 

10310017 65430,00 1 65430,00 

17 Ігровий комплекс ІК-6.27 

 

10310018 50908,00 1 50908,00 

18 Гойдалка на дерев'яних стійках 

з жорсткою підвіскою подвійна 

КД-4.04 

 

10310019 7415,00 1 7415,00 

19 Гойдалка на металевих стійках 

з жорсткою підвіскою подвійна 

КМ-4.04 

 

10310020 7217,00 1 7217,00 

20 Карусель центріфуга 

 

10310022 6150,00 1 6150,00 

21 Качель подвесная двухместная 

 

10310021 2900,00 1 2900,00 

22 Качалка-балансир "Б" кв-4,01 1137037 2480,00 4 9920,00 



 

 

 

                 Секретар міської ради                                                    Н.Клименко 

 

   

23 Гойдалка балансир 

 

1137038 

 

2400,00 2 4800,00 

24 Майданчик дитячий в парку 

 

10340010 

 

9890,00 1 9890,00 


