
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про передачу елементів дитячих 

ігрових майданчиків на баланс 

комунальних підприємств 

14 листопада 2019 року Старокостянтинів   № 344 

 

Розглянувши лист відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

міської ради від 22 жовтня 2019 року № 04-169/2019 щодо передачі елементів 

дитячих ігрових майданчиків з балансу виконавчого комітету міської ради на 

баланс комунальних підприємств з метою їх належного утримання та 

обслуговування, керуючись ст. ст. 29, 40, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) протягом місяця здійснити безоплатну передачу 

елементів дитячих ігрових майданчиків з балансу виконавчого комітету 

міської ради на баланс комунальних підприємств згідно з додатком. 

 

2. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Олександр 

ДЕНЕГА) та комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству 

(Віктор ТАЩУК) протягом місяця прийняти безоплатно з балансу 

виконавчого комітету міської ради на баланс підприємств елементи дитячих 

ігрових майданчиків. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                             підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

14 листопада 2019 року № 344 

 

 

Перелік 

елементів дитячих ігрових майданчиків, що безоплатно передаються з балансу 

виконавчого комітету міської ради на баланс комунальних підприємств 

 

№ 

п/п 

Найменування 

об’єктів 

Адреса місця 

розташування ігрового 

майданчика 

Кількість, 

шт. 

Балансова 

вартість, 

грн 

1 2 3 4 5 

Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора 

1 Гімнастичний 

комплекс   «Юніор» 

вул. Франка, 27, 

вул. Острозького, 9 

2 27621,00 

2 Гірка велика 

 

вул. Франка, 27, 

вул. Острозького, 9, 

вул. Ессенська, 15, 

вул. Заїкіна, 6 

4 61368,00 

3 Гойдалка-балансир вул. Франка, 27 1 5123,80 

4 Гойдалка подвійна 

на металевих 

стійках 

вул. Франка, 27, 

вул. Ессенська, 15, 

вул. Заїкіна, 6 

3 27622,80 

5 Карусель 

«Волошка» 

вул. Франка, 27, 

вул. Острозького, 9 

2 19437,60 

ВСЬОГО: х 12 141173,20 

Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство 

1 Гірка велика 

 

вул. Новики, 3, 

зелена зона на 

перехресті вулиць 

Перемоги і Толстого 

2 30684,00 

2 Гойдалка подвійна 

на металевих 

стійках 

вул. Новики, 3, 

зелена зона на 

перехресті вулиць 

Меджибіжська і Орлика 

2 18415,20 

 

3 Карусель 

«Волошка» 

зелена зона на 

перехресті вулиць 

Перемоги і Толстого; 

зелена зона на 

перехресті вулиць 

Меджибіжська і Орлика 

2 19437,60 



 

2 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

ВСЬОГО х 6 68536,80 

РАЗОМ х 18 209710,00 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                            Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 

 


