
 

_______________  Знам’янської  міської  ради 

сьомого  скликання 

                                                                                               ПРОЕКТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від       липня   2016 року                                         № 

м. Знам’янка 

 

Про надання дозволу  

на безоплатну передачу  

основного засобу 

  

 

У зв’язку із виробничою необхідністю та ефективного та раціонального використання 

об’єкта комунальної власності, керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» Знам’янська міська рада  

В и р  і ш и л а: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу з балансу комунального підприємства 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» на баланс Знам’янського ВКГ  

обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» основний засіб 

автомобіль  КАМАЗ 53213 КО 505А, д/н ВА0502АР балансовою вартістю 38708,00 грн. 

(Тридцять вісім тисяч сімсот вісім гривень нуль копійок). 

2. Комунальному підприємству «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» 

(кер.Дегтярь) та Знам’янському ВКГ  обласного комунального виробничого 

підприємства «Дніпро-Кіровоград» (дир.Рябов) підготувати акти прийому-передачі та 

відобразити в бухгалтерському обліку дані операції згідно чинного законодавства. 

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

діяльності виконавчих органів (С.А.Гребенюк). 

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

та економічного розвитку міста (гол. М.Терновий).       

 

 

 

    Міський голова                                                              С.Філіпенко 

                   
               

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про надання дозволу на безоплатну передачу основного засобу» 

 

 

 

 

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

В зв’язку з неможливістю здійснення ремонту автотранспорту, який не перебуває на 

балансі Знам’янського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград», яким здійснюється експлуатація 

каналізаційних мереж, виникла нагальна потреба в передачі автомобіля КАМАЗ 53213 

КО 505А, д/н ВА0502АР на баланс Знам’янського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград». 

 

2. Потреба і мета прийняття рішення.  

На сьогоднішній день даний автомобіль потребує значних витрат на ремонт: необхідна 

заміна авто покришок, акумуляторів, ремонт двигуна, ремонт насосного обладнання. 

Крім того Знам’янське ВКГ має можливість обладнати автомобіль пристроєм гідро 

промивки каналізаційних мереж. Оскільки даним автомобіль знаходиться на балансі КП 

«ЗЖЕК №1», Знам’янське міське ВКГ не має можливості здійснити ремонт даного 

автомобіля. 

Для забезпечення експлуатації каналізаційних мереж відповідним автотранспортом 

виникла нагальна необхідність в наявності в справному стані автомобіля. 

 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення.  
Передача автомобіля КАМАЗ 53213 КО 505А, д/н ВА0502АР на даний час вкрай 

необхідна Знам’янському ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» для здійснення ремонту 

автомобіля з метою покращення якості виконання робіт та надання послуг.  

 

 

4. Механізм виконання рішення  

Безоплатна передача основного засобу автомобіля КАМАЗ 53213 КО 505А, д/н 

ВА0502АР з балансу комунального підприємства «Знам’янська житлово-експлуатаційна 

контора №1» на баланс Знам’янського ВКГ  ОКВП «Дніпро-Кіровоград». 
 


