
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__24 лютого 2022___ року               Старокостянтинів                         № _____67_____ 

 

 

Про передачу майна з балансу 

управління освіти виконавчого 

комітету  міської  ради  на  баланс  

комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради 

 

 

Розглянувши лист управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 27 січня 2022 року 

за № 39/538-14/2022, про передачу майна на баланс комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, з метою належного утримання майна 

комунальної власності, керуючись статтями 29, 40, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК) передати з балансу, а комунальним підприємствам 

Старокостянтинівської міської ради прийняти на баланс майно: 

комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК) згідно з додатком 1; 

комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради (Ігор МОРОЗ) згідно з 

додатком 2. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                       Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток  1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

24 лютого 2022 рік  № 67 
 

 

 

 

Перелік майна, що передається на баланс комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Найменування майна Рік  

випуску 

Кількість, 

шт. 

Балансова 

вартість, 

грн 

Залишкова 

вартість, грн 

1  Трактор Т-40М 1980 1 5178,00 0,00 

2  Трактор Т-40М 1974 1 2251,00 0,00 

3  Причіп 2-ПТС-4М 1971 1 2174,00 0,00 

4  Причіп 2-ПТС-4 1989 1 1960,00 0,00 

5  Причіп тракторний             

2-ПТС-4 

1978 1 915,00 0,00 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

Додаток  2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

24 лютого 2022 рік  № 67 
 

 

 

Перелік майна, що передається на баланс комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради 
 

Найменування майна Рік  

введення в 

експлуатацію 

Кількість, 

шт. 

Балансова 

вартість, 

грн 

Залишкова 

вартість, грн 

Водонапірна башта  

вул. Центральна,  

с. Пеньки 

1990 1 0,00 0,00 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради             підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


