
 

                                                                                                              ПРОЕКТ 2431 

 
 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  
 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  “__”  ________ 2019 року                                                                     № _____ 

 

 

Про затвердження передавального акта  

комунального підприємства «Редакція газети 

 вісника Міської ради міста Кропивницького 

«Вечірня газета»  

 

 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 107 Цивільного кодексу України, статтями 15, 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», рішеннями Міської ради міста 

Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1955 «Про реформування 

друкованого засобу масової інформації та редакції газети» та  від 19 грудня 

2018 року № 2250 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького» від 06 листопада 2018 року № 1955 «Про реформування 

друкованого засобу масової інформації та редакції газети», Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити передавальний акт комунального підприємства «Редакція 

газети вісника Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета» 

(додається). 

2. Виконуючому функції комісії з перетворення, покладені на 

представника трудового колективу комунального підприємства «Редакція 

газети вісника Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета» 

Лісниченка Ю.С. подати державному реєстраторові затверджений 



передавальний акт та передбачені чинним законодавством документи для 

проведення державної реєстрації припинення комунального підприємства 

«Редакція газети вісника Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                  А. Райкович 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Проект 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради  

від «___ »________ 2018 року   

№______ 

 ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

«___» _________  2019 року                                                м.Кропивницький 

Я, виконуючий функції комісії з перетворення, представник  

трудового колективу комунального підприємства КП «Редакція газети 

вісника Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета» Лісниченко 

Ю. С., на виконання рішення Міської ради міста Кропивницького від  06 

листопада 2018 року № 1955 «Про реформування друкованого засобу 

масової інформації та редакції газети» та від 19 грудня 2018 року №2250 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького» від 06 

листопада 2018 року №1955 «Про реформування друкованого засобу 

масової інформації та редакції газети» ,  керуючись статтею 107 Цивільного 

кодексу України, склав цей акт про те, що всі зобов'язання комунального 

підприємства комунального підприємства «Редакція газети вісника Міської 

ради міста Кропивницького «Вечірня газета» перед кредиторами, 

дебіторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і пасиви переходять 

до його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Вечірня газета» (ЄДРПОУ - 23092513) (одиниця виміру вартості активів та 

зобов’язань – гривня), а саме: 

 

Основні засоби – 97964,56 (Додаток №1) 

Розрахунковий рахунок у національній валюті – 2827,92 

Каса в національній валюті – 46,92 

Розрахунки з дебіторами замовниками (газети) – 684,72 

Розрахунки з дебіторами замовниками (реклама) – 2350,00 

Розрахунки з кредиторами замовниками (передплата) – 800,00 

Розрахунки з дебіторами -–  22122,00 

Розрахунки з кредиторами – 19243,99 

Розрахунки по податках – 1321,53 

Розрахунки за єдиним соціальним внеском – 922,46 

Статутний фонд - 500,00 

Крім того, до правонаступника передається організаційно-розпорядча 

документація, зокрема: 

- накази з основної діяльності, кадрових питань; 

- особові справи працівників; 

- відомості нарахування заробітної плати; 

- трудові книжки працівників та книга обліку трудових книжок; 

- кошториси і штатні розписи; 



- договори з підприємствами і організаціями; 

- акти перевірок; 

- оборотні відомості по рахунках; 

- журнал обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених 

редакцією; 

- фінансова, податкова та статистична звітність; 

- документація бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності 

редакції; 

- підшивки газети «Вечірня газета». 

Примітка: додаток №1 до передавального акта додається. 

 

Передав:                                                                        Прийняв: 

 

Виконуючий функції комісії                                        Директор  

з перетворення,                                                             ТОВ «Вечірня газета» 

представник трудового колективу: 

 _______________Лісниченко Ю.С.                         ________ Запорожан С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Проект 

Додаток №1 

до  передавального акта 

комунального підприємства КП 

«Редакція газети вісника Міської 

ради міста Кропивницького 

«Вечірня газета»  

від «___» _________  2019 року 

 
 

 

№ з/п Рахунок Назва рахунку Початкова 

балансова 

вартість 

Знос на 
01.10.2018р
. 

1 2 3 4 5 

1 1013 Будівлі та споруди -- - 

2 1014 Машини та обладнання 58404,56 9132,12 

3 1016 Прилади та інвентар               25492,40 8149,85 

4 1019 Інші основні засоби 9900,00 3000,00 

5 1013 Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 

0,00 0,00 

б 1211 Нематеріальні активи 4167,60 4167,60 

7 

 

1511 Малоцінні та 

швидкозношувальні 

предмети 

0,00 0,00 

Оцінка основних засобів  на 01 листопада 2018р. Експертний висновок В- 

863 від 29.10.2018р. Кіровоградської РТПП.  

 

Виконуючий функції                                               Директор 

Комісії з перетворення,                                            ТОВ «Вечірня газета» 

 представник трудового колективу  
______________ Лісниченко Ю.С.                                    _________ Запорожан С. В. 
 

 


