
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___» ___________ 2020 року       № _____ 
 

 

 
Про затвердження акта 

приймання-передачі 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормами Закону України 

«Про загальну середню освіту», відповідно до рішень Міської ради міста 

Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3098 «Про добровільне 

приєднання до територіальної громади міста  обласного значення», від              

14 лютого 2020 року № 3099 «Про припинення Новенської селищної ради 

шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького», від 18 серпня 

2020 року № 3316 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності  територіальної громади міста Кропивницького 

майнових комплексів закладів освіти, які перебувають у комунальній 

власності територіальної громади смт Нового», рішення Новенської селищної 

ради міста Кропивницького від 28 лютого 2020 року № 1454 «Про передачу 

об’єктів до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького», Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Затвердити акт приймання-передачі об’єктів до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького майнових 

комплексів закладів освіти, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади смт Нового, а саме:  

школа естетичного виховання «В гостях у казки» за адресою: місто 

Кропивницький, вул. Металургів, 4; 

центр дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність»  за адресою: 

місто Кропивницький, вул. Металургів, 12; 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 «Дружба» 

комбінованого типу за адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 34-а; 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 74 «Золотий півник» 

комбінованого типу  за адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 8-а 

(додається). 
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2. Закріпити  на праві оперативного управління за управлінням освіти 

Міської ради міста Кропивницького із зарахуванням на баланс об’єктів, 

зазначених у пункті 1 цього рішення. 

 

 3. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького внести 

відповідні зміни до діючих договорів на відшкодування комунальних послуг 

по закладах освіти, зазначених у пункті 1 цього рішення, щодо зміни в 

частині визначення замовника по даних послугах, а також до діючих 

енергосервісних договорів.   

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о. заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.   

 

 

 

 

Міський голова                                                            Андрій РАЙКОВИЧ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Васильєва 35 83 42 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького 

«____» ___________ 2020 року № ___ 
 

 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 

об’єктів до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького майнових комплексів закладів освіти, які перебувають 

у комунальній власності територіальної громади смт Нового 

 

 

Ми, що нижче підписалися, голова, заступник та члени комісії з  

безоплатного прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького майнових комплексів закладів освіти, які перебувають 

у комунальній власності територіальної громади смт Нового,  у складі: 

 

 
Голова комісії 

 
 

СЕРОПЯН 
Євген Олександрович 

- 
 

заступник начальника управління освіти 
Міської ради міста Кропивницького 

 
 

Секретар комісії 
 

ВАСИЛЬЕВА  
Олена Костянтинівна 

- 
 

начальник відділу юридичного та фінансового 
забезпечення управління освіти Міської ради 
міста Кропивницького 

 
 
 

Члени комісії: 
 
 
 

ВОЗНЮК  
Людмила Петрівна 
 

- 
 

директор  дошкільного навчального закладу   
(ясла-садок) № 16 «Дружба» 

ДЕЖУРКО  
Олена Володимирівна 

- 
 

спеціаліст централізованої бухгалтерії 
управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького 
 

ДЕНИСЕНКО  
Сергій Павлович 

- 
 

в.о. старости  Новенського старостинського 

округу 
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Продовження 

 

 
ДЖЕБКО 
Сергій Валерійович   
 

- 

 
 

начальник відділу фінансового забезпечення 
(бухгалтерська служба) – головний бухгалтер 
 
 

КЛЕПАЦЬКА  
Ольга Петрівна 
 

- 

 
 

директор  дошкільного навчального закладу  
(ясла-садок) № 74 «Золотий півник» 

КОВБАСЮК 
Анатолій Васильович 
 
 

- головний спеціаліст відділу організаційного та 
правового забезпечення управління комунальної 
власності Міської ради міста Кропивницького 

ПРОСВІРНЕВА 
Ольга Олегівна 

- 
 

заступник головного бухгалтера централізованої 
бухгалтерії управління освіти Міської ради 
міста Кропивницького 

   

РУСУЛ  
Микола Іванович 
 

- 
 

директор  школи естетичного виховання 
«В гостях у казки» 

 

САВІЦЬКИЙ   
Віктор Андрійович 
 

- 

 
 

директор центру дитячої та юнацької 
творчості «Центр-Юність» 

ШЕВЯКОВА  
Олена Леонідівна 

- 
 

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького 
 

ЩЕКАТУРІН  
Сергій Володимирович 

- інспектор Новенської селищної ради 

 
ЯРЕМЧУК 
Валентина Сергіївна 

 
- 

 
депутат Міської ради міста Кропивницького 

 

 

склали цей акт про те, що все майно, активи і пасиви школи естетичного 

виховання «В гостях у казки» за адресою: місто Кропивницький,                       

вул. Металургів, 4, центру дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність»  за 

адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 12, дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 16 «Дружба» комбінованого типу за 

адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 34-а, дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 74 «Золотий півник» комбінованого 

типу  за адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 8-а,  а саме : 
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    Продовження  

Необоротні матеріальні активи станом на 01.09.2020 р. 

грн 

Рахунок Назва рахунку Дебет Кредит Примітка 

1 2 3 4 5 

1011 Земельні ділянки    

1013 

Будівлі, споруди 

та передавальні 

пристрої 

7034781,06  

 

1014 
Машини та 

обладнання 
234037,10  

 

1015 
Транспортні 

засоби 
232,00  

 

1016 
Інструменти, 

прилади, інвентар 
62181,00  

 

1017 

Тварини та 

багаторічні 

насадження 

9170,00  

 

1018 
Інші основні 

засоби 
200,00  

 

1112 Бібліотечні фонди 612,54   

1113 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

429195,70  

 

1114 

Білизна, постільні 

речі, одяг та 

взуття 

225223,24  

 

1115 Інвентарна тара    

1311 

Капiтальнi 

інвестиції в 

основні засоби 

178372,43  

 

1411 
Знос основних 

засобів 
 2739210,60 

 

1412 

Знос інших 

необоротних 

матеріальних 

активів 

 327209,47 

 

1511 
Продукти 

харчування 
78695,97  

 

1812 

Малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети 

197730,42  

 

1816 
Інші нефінансові 

активи 
43,34  
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Продовження 

 

1 2 3 4 5 

2313 
Реєстраційні 

рахунки  
11894,34  

Батьківська 

плата за 

харчування 

дітей в 

садочку 

6414 

Розрахунки за 

спеціальними 

видами платежів 

  

 

 

передано та поставлено на баланс управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького.  

Голова комісії       Євген СЕРОПЯН   

Секретар комісії       Олена ВАСИЛЬЄВА  

Члени комісії       Людмила ВОЗНЮК 

        Олена ДЕЖУРКО 

        Сергій ДЕНИСЕНКО  

        Сергій ДЖЕБКО 

        Ольга КЛЕПАТСЬКА 

        Анатолій КОВБАСЮК  

        Ольга ПРОСВІРНЄВА 

        Микола РУСУЛ  

        Віктор САВИЦЬКИЙ  

        Олена ШЕВЯКОВА  

        Сергій ЩЕКАТУРІН  

        Валентина ЯРЕМЧУК  

 


