Проект рішення
№ 1927
від 27.12.2019

м. Бурштин
Про безоплатну передачу інших
необоротних матеріальних активів
на баланс КП «Житловик»
З метою забезпечення стабільно та безперебійної діяльності КП «Житловик»,
керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.3 Закону
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», врахувавши
рекомендації комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ міська рада
вирішила:
1.Провести безоплатну передачу на баланс КП «Житловик»:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Комплекс ігровий -1шт.на суму -30000.00 грн
Комплекс ігровий -1шт.на суму-12341.00 грн.
Карусель - 1шт. на суму-11234,00 грн
Гойдалка балансир -1шт. на суму-6010,00грн
Комплекс ігровий -1шт.на суму – 23990,00грн

2.Директору КП «Житловик» (Марчук В.І.) прийняти вищезазначені матеріали та внести
відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку.
3.Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови В.Р.Гулика та
голову комісії з питань будівництва,архітектури та ЖКГ Т.Д.Попика.

Міський голова

Роксолана Джура

Автор проекту
Головний спеціаліст

Л.Мовчан

Погоджено:
Головний бухгалтер

І.Федунків

Перший заступник міського голови

В.Гулик

Начальник фінансового відділу

О.Петровська

Начальник юридичного відділу

М.Михайлишин

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс
КП «Житловик»
1.Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про безоплатну передачу
на баланс КП «Житловик» Ігрових комплексів в кількості 3шт на суму 66331,00грн,карусель1шт на суму11234,00грн,гойдалка-балансир 1шт на суму 6010,00 грн на чергове засідання
міської ради є виконавчий орган Бурштинської міської ради.
2.Розробником проекту рішення та відповідальною особою за супровід даного проекту
рішення є головний бухгалтер Федунків Іванна Мирославівна.
3.Обгрунтування прийняття рішення: з метою забезпечення стабільної та безперебійної
діяльності КП «Житловик», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.3 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності», врахувавши рекомендації комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з
питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, провести
безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» Ігрових комплексів в кількості 3шт на суму
66331.00грн,карусель-1шт на суму11234.00грн, гойдалка-балансир 1шт на суму 6010,00 грн
4.Метою прийняття рішення є забезпечення стабільної та безперебійної діяльності
КП«Житловик», соціального та культурного розвитку територіальної громади, вирішення
нагальних проблем в економічній та соціальній сферах.
5. Фінансово-економічне обґрунтування. Реалізація рішення не потребує додаткових витрат
міського бюджету.

Головний бухгалтер

І.М.Федунків

