
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

X сесія  VIII скликання  
  

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

  

від 25 червня 2021 року Валки № _____ 

 

Про передачу в межах комунальної 

власності Валківської міської 

територіальної громади майна з 

балансу Валківської міської ради на 

баланс  управління соціального 

захисту населення Валківської 

міської ради та на баланс фінансового 

управління Валківської міської ради   

 

Керуючись статтями 26, 42, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», враховуючи рішення VIII сесії 

Валківської міської ради Харківської області VIII скликання від 21 травня 2021 

року № 311 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність Валківської 

міської територіальної громади із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст  Богодухівського району майна, що було придбане за рахунок 

коштів місцевого бюджету та перебувало на балансовому обліку управління 

соціального захисту населення і фінансового управління Валківської районної 

державної адміністрації», висновки постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, Валківська міська рада  

вирішила:   

                                 

1. Передати в межах комунальної власності Валківської міської 

територіальної громади з балансу Валківської міської ради на баланс 

управління соціального захисту населення Валківської міської ради майно 

згідно додатку 1. 

 

2. Передати в межах комунальної власності Валківської міської 

територіальної громади з балансу Валківської міської ради на баланс 

фінансового управління  Валківської міської ради майно згідно додатку 2. 

 

3. Доручити Валківському міському голові створити комісії по 

прийманню-передачі майна вказаного в додатках 1 та 2 до даного рішення та 

затвердити їх персональний склад, з урахуванням пропозицій управління 
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соціального захисту населення Валківської міської ради та фінансового 

управління Валківської міської ради. 

 

4. Утвореним комісіям здійснити приймання-передачу майна у 

відповідності з додатками 1 та 2 до даного рішення, згідно чинного 

законодавства та подати складені акти на затвердження міському голові.   

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(Катерина РОЖЕНКО).  

 

 

Міський голова                                            Валерій СКРИПНІЧЕНКО 



                               Додаток №1  

до рішення IX сесії Валківської 

міської ради VIII скликання                

від 24 червня 2021 року №  

 
                                                                                                                                                                                                                          

ПЕРЕЛІК МАЙНА, 

 що обліковувалось на балансі управління соціального захисту населення  

  Валківської районної державної адміністрації та передається із  балансу Валківської міської ради на баланс управління 

соціального захисту населення Валківської міської ради 
  

Найменування Інвентарний 

(номенклатурний) номер 

Кількіст

ь  

 

Первісна 

(переоцінен

а) 

вартість 

Знос Рік 

випуску 

(побудови) 

( місяць 

ведення) 

нараховано Ліквідаці

йна 

вартість 

1 2 3 4 6 7 8 
Комп`ютер в комплекті 101460098 1 6500,00 2654,00 3846,00 12.2015 

Комп`ютер в комплекті 101460099 1 6500,00 2654,00 3846,00 12.2015 

Всього по субрахунку 1014  2 13000,00 5308,00 7692,00  
Багатофункціональний пристрій HP Laser Jet 
PROM 125 nw 111310273 1 5000,00 2500,00 2500,00 2016 

Лазерний принтер Canon I-S LBP-6010 111310439 1 4200,00 2100,00 2100,00 2017 

Маніпулятор оптична миша Genius 
111310440, 111310440/1, 

111310440/2 
3 360,00 180,00 180,00 

2020 

Вогнегасник ВП-5 з кріпленням 111310441 1 445,00 223,00 222,00 2019 
Вогнегасник ВВК – 1,4 111310442-111310442/11 12 6000,00 3000,00 3000,00 2019 

Всього по субрахунку 1113  16 16005,00 8003,00 8002,00  

Всього 1014, 1113  18 29005,00 13311,00 15694,00  
 

 

                                       Секретар ради                                                                   Людмила ІВАНСЬКА 
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Додаток 2 

до рішення IX сесії Валківської 

міської ради VIII скликання 

від 24 червня 2021 року №     

 

 

П Е Р Е Л І К   М А Й Н А, 

що обліковувалось на балансі фінансового управління Валківської районної 

державної адміністрації та передається із  балансу Валківської міської ради 

на баланс фінуправління Валківської міської ради 

                

 

№ 

з/п 

Номе

р 

субра

-

хунк

у 

Найменування 

об'єкта  

Рік 

випуску 

(буд-

цтва) чи 

дата 

придбанн

я 

(введенн

я в 

експлуат

а-цію) 

інвентарни

й/ 

номенклат

урний 

номер 

Од. 

вимі

ру 

За даними бухгалтерського обліку  

кіль-

кість

  

первісна 

(переоціне

на) 

вартість  

сума 

зносу 

(накопич

еної 

амортиза

ції) 

залишкова   

вартість  

1 1014 

комп'ютер в 

комплекті 2016 101480034 шт. 1 9840,00 4018,00 5822,00 

2 1014 

комп'ютер в 
комплекті 2016 101480035 шт. 1 9840,00 4018,00 5822,00 

3 1014 

комп'ютер в 

комплекті 2016 101480036 шт. 1 6320,00 2581,00 3739,00 

Всього по рахунку 1014 3 26000,00 10617,00 15383,00 

4 1113 

Вогнегасник 
ВП-5 з 

кріпленням з 2-

ма фіксаторами 

75 2019 11137048 шт. 1 445,00 223,00 222,00 

5 1113 

Вогнегасник 

ВВК-1,4 2019 
11137049/ 

1-5 шт. 5 2500,00 1250,00 1250,00 

Всього по рахунку 1113 6 2945,00 1473,00 1472,00 

Разом по установі 9 28945,00 12090,00 16855,00 

                                                          

 

 

 

 Секретар ради                                                Людмила ІВАНСЬКА 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення міської ради «Про  передачу в межах комунальної 

власності Валківської міської територіальної громади майна з балансу міської 

ради на баланс  управління соціального захисту населення Валківської 

міської ради та на баланс фінансового управління Валківської міської ради» 

           Проєкт рішення «Про  передачу в межах комунальної власності 

Валківської міської територіальної громади майна з балансу міської ради на 

баланс  управління соціального захисту населення Валківської міської ради та 

на баланс фінансового управління Валківської міської ради» підготовлено 

відповідно до вимог Законів України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та  “Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності”,  на підставі клопотання Управління соціального захисту 

Валківської міської ради та покликаний врегулювати питання належного 

бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, що перебувають у 

використанні   управління соціального захисту населення Валківської міської 

ради та фінансового управління Валківської міської ради.   

            На підставі викладеного вище, зазначеним проєктом рішення 

пропонується урегулювати  питання забезпечення  матеріальними цінностями 

Управління соцзахисту міської ради  та фінансового управління Валківської 

міської ради. 

Начальник відділу комунальної власності 

міської ради                                                                          Тетяна Пилипенко 

 

 


