
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.08.2020 № 54-25/VII 

м. Золотоноша  

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 08.05.2020 № 52-50/VII , «Про 

передачу з балансу КП «Міський водоканал» на баланс управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

основних засобів» 

 

        Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства  

(22.06.2020 № 963) щодо внесення змін до рішення Золотоніської міської ради 

від 08.05.2020 № 52-50/VII  «Про передачу з балансу КП «Міський водоканал» 

на баланс управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Золотоніської  міської  ради основних засобів», керуючись  ч.5 ст. 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – 

 

міська рада вирішила: 

 

       1.Внести    зміни до   рішення Золотоніської міської ради від 08.05.2020 

№52-50/VII  «Про передачу з балансу КП «Міський водоканал» на баланс 

управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради основних засобів», а саме: 

      - викласти додаток в новій редакції (додається); 

      - доповнити рішення п.2: 

          «2. Дозволити КП «Міський водоканал» (Кузнєцов С.В.) провести 

зменшення статутного фонду на суму 71325грн 15коп (Сімдесят одна тисяча 

триста двадцять п’ять грн. 15коп)». 

       2.Пункт 2 вважати пунктом 3. 

       3.Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію міської ради з питань будівництва, землеустрою, житлово-

комунального господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.). 

 

Міський голова          В.О. Войцехівський 
  
 

 

Флоренко 23057 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 18.08.2020 № 54-24/VII 
 

 
№ 

п/п 

Назва основного засобу Інвентарн

ий номер 

Кількість 

шт. 

Первісна 

вартість, 

грн.. 

Знос, грн. Залишкова 

вартість, 

грн.. 

1 Багатофункціональний 

трактор (міні-

навантажувач для 

комунального 

господарства  AVANT 

745. 

10505604 1 536172,06 464846,91 71325,15 

2 Бульдозерний відвал 

ширина захвату 2000 

мм 

10404915 1 21323,33 21323,33 0 

3 Захват вилковий 

посилений 

10404963 1 20863,33 20863,33 0 

4 Щітка 

снігоприбиральна 1300 

мм з гідроповоротом 

10404914 1 38000,00 38000,00 0 

5 Щітка підмітальна з 

бункером 

10404921 1 57979,17 57979,17 0 

6 Ковш для снігу та 

сміття 

10404916 1 8235,83 8235,83 0 

7 Косилка для бур’яну 

ширина скосу 1300 мм 

10404920 1 45360,00 45360,00 0 

8 Екскаватор ЮМЗ-6                

09682 СА 

10404038 1 68016,80 68016,80 0 

 Всього  8 795950,52 724625,37 71325,15 

 

 

 

Секретар ради                  Н.О. Сьомак 


