
УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21.12.2015      Нетішин     № 434/2015 
 
Про передачу майна територіальної громади міста з 
балансу Нетішинського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс відділу 
освіти виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради (ПНЗ "Будинок дитячої творчості"), в оперативне 
управління 
 

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 29, пункту 3 частини 4 статті 42 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення дев’ятої сесії 
Нетішинської міської ради V скликання від 31 жовтня 2006 року № 10 "Про передачу 
виконавчому комітету міської ради окремих повноважень, щодо управління майном, 
що належить до комунальної власності територіальної громади міста", з наступними 
змінами, виконавчий комітет Нетішинської міської ради     в и р і ш и в: 

 
1. Безоплатно передати майно територіальної громади міста з балансу 

Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс 
відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради (ПНЗ "Будинок 
дитячої творчості"), в оперативне управління, згідно з бухгалтерськими рахунками на 
загальну суму 920 тис. 590грн. 95 копійок, а саме: 

- будинки та споруди на суму 824 тис. 480 гривень 00 копійок згідно з     
додатком 1; 

- машини та обладнання на суму 61 тис. 140 гривень 00 копійок згідно з 
додатком 2; 

- інші основні засоби на суму 3 тис. 350 гривень 00 копійок згідно з додатком 3; 
- малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 27 тис. 714 гривень                       

00 копійок згідно з додатком 4; 
- малоцінні швидкозношувані предмети на суму 2 тис. 205 гривень 35 копійок 

згідно з додатком 5; 
- господарські матеріали, канцелярське приладдя на суму одна тис. 270 гривень               

93 копійки згідно з додатком 6; 
- активи на відповідальному зберіганні на суму 430 гривень 67 копійок згідно з 

додатком 7.  
2. Утворити комісію щодо безоплатної передачі майна територіальної громади 

міста з балансу Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді на баланс відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради  
(ПНЗ "Будинок дитячої творчості"), в оперативне управління (далі-комісія), та 
затвердити її склад  згідно з додатком 8. 
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3. Комісії здійснити безоплатну передачу майна територіальної громади міста з 
балансу Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
на баланс відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради                       
(ПНЗ "Будинок дитячої творчості"), в оперативне управління, до 31 березня                    
2016 року. 

 
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради від 26 листопада 2015 року № 405/2015 "Про передачу 
майна територіальної громади міста з балансу Нетішинського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс відділу освіти виконавчого 
комітету Нетішинської міської ради, в оперативне управління". 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Скибу П.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                 О.О.Супрунюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого   
комітету міської ради 
21.12.2015 № 434/2015 

 
 

ПЕРЕЛІК 
будинків та споруд, які безоплатно передаються з балансу Нетішинського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс відділу освіти 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради (ПНЗ "Будинок дитячої творчості"),  

в оперативне управління 
 

 
 
 
№ 
з/п 

Найменування Адреса Площа  
кв.м 

 

Інвентарний 
номер 
 
 

 

Первісна 
вартість, 

грн. 

1. Будівля 30100, 
Хмельницька область 
м. Нетішин 
просп. Курчатова, 8 

1530,4 
 

10310001 
 

824480,00 

 РАЗОМ:    824480,00 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
міської ради                                                                      В.Я.Пашинська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення виконавчого   
комітету міської ради 
21.12.2015 № 434/2015 

 
ПЕРЕЛІК 

машин та обладнання, які безоплатно передаються з балансу Нетішинського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс відділу освіти 

виконавчого комітету Нетішинської міської ради (ПНЗ "Будинок дитячої творчості"),  
в оперативне управління 

 
№ 
з/п 

Найменування Інвентарний 
номер 

Одиниця 
виміру 

Кількість Первісна 
вартість, 

грн. 
1. Кіноапаратура 10410001-

10410003 
шт. 3 27509,00 

2. Випрямитель 10410004-
10410006 

шт. 3 3633,00 

3. Підсилювач 10410007 шт. 1 3061,00 
4. 51РУК-160-180 10410008 шт. 1 420,00 
5. ДКСШ 10410009-

10410015 
шт. 7 8033,00 

6. Кіноапаратура 23 КПК 10410016-
10410017 

шт. 2 5608,00 

7. Випрямитель 10410018-
10410019 

шт. 2 1592,00 

8. Підсилювач ЗВУК Т2 25 10410020 шт. 1 2081,00 
9. Завіса 10410022 шт. 1 327,00 
10. Кіноапаратура 10410023 шт. 1 2838,00 
11. Набір офісних меблів для 

службового кабінету 
керівника 

10410050 шт. 1 6038,00 

 РАЗОМ:    61140,00 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
міської ради                                                                      В.Я.Пашинська 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до рішення виконавчого   
комітету міської ради 
21.12.2015 № 434/2015 

 
ПЕРЕЛІК 

інших основних засобів, які безоплатно передаються з балансу Нетішинського 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс відділу освіти 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради (ПНЗ "Будинок дитячої творчості"),  

в оперативне управління 
 
№ 
з/п 

Найменування Інвентарний 
номер 

Одиниця 
виміру 

Кількість Первісна 
вартість, 

грн. 
1. Крісла театральні 10910001-

10910378 
шт. 378 3350,00 

 РАЗОМ:    3350,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
міської ради                                                                      В.Я.Пашинська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 4 
до рішення виконавчого   
комітету міської ради 
21.12.2015 № 434/2015 

 
ПЕРЕЛІК 

малоцінних необоротних матеріальних активів, які безоплатно передаються з балансу 
Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс 

відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради (ПНЗ "Будинок 
дитячої творчості"), в оперативне управління 

 
№ 
з/п 

Найменування Інвентарний номер Одиниця 
виміру 

Кількість Первісна 
вартість, 

грн. 
1. Стіл тенісний 1134001 шт. 1 400,00 
2. Кіноапарат Україна 1137002 шт. 1 500,00 
3. РОА 1137003-1137005 шт. 3 500,00 
4. УИН-3-УЗ 1137006 шт. 1 371,00 
5. Екран ДПЯ 5,8*12,45 1137008 шт. 1 281,00 
6. Екран САМ 5,8*2,4 1137009 шт. 1 216,00 
7. Фільмостат 1137011 шт. 1 163,00 
8. Фільмопровірочний стіл 1137012 шт. 1 213,00 
9. ПДУ-55 1137014-1137016 шт. 3 186,00 
10. ПДУ 1137017-1137018 шт. 2 194,00 
11. Заслонки 1137019-1137020 шт. 2 156,00 
12. РУК 5/3 1137056 шт. 1 142,00 
13. Шафа медична 1136027-1136028 шт. 2 185,00 
14. Перемотувач РСФ-8 1137013 шт. 1 300,00 
15. Прес склеювальний 1137057-1137058 шт. 2 120,00 
16. Крісла театральні 1137098-1137286 шт. 189 15120,00 
17. Меморіальна дошка 1136093 шт. 1 5900,00 
18. Стелаж  1136104-1136105 шт. 2 20,00 
19. Електролічильник 1136147 шт. 1 475,00 
20. Лічильник по воді 1136148 шт. 1 75,00 
21. Жалюзі вертикальні 

Astoria 
1136113 м. 5,98 209,00 

22. Жалюзі вертикальні 1136136 м. 35,24 1292,00 
23. Жалюзі вертикальні 1136190 м. 9,6 696,00 
 РАЗОМ:    27714,00 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  
міської ради                                                                      В.Я.Пашинська 

 
 
 



Додаток 5 
до рішення виконавчого   
комітету міської ради 
21.12.2015 № 434/2015 

 
ПЕРЕЛІК 

малоцінних швидкозношуваних предметів, які безоплатно передаються з балансу 
Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс 

відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради (ПНЗ "Будинок 
дитячої творчості"), в оперативне управління 

 
№ 
з/п 

Найменування Одиниця 
виміру 

Кількість Первісна 
вартість, 

грн. 
1. Лампа ЛБ-32 шт. 32 80,00 
2. Стартера шт. 30 45,00 
3. Решітки віконні шт. 4 480,00 
4. Решітки дверні шт. 2 200,00 
5. Решітки дверні шт. 2 200,00 
6. Решітка шт. 1 100,00 
7. Доводчик дверний NORMAN 80-120rn шт. 1 384,00 
8. Умивальник "Комфорт" білий шт. 4 296,68 
9. Умивальник компакт шт. 1 93,00 
10. Ніжка під умивальник шт. 4 226,67 
11. Дзеркало ф-60 шт. 2 100,00 
 РАЗОМ:   2205,35 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
міської ради                                                                      В.Я.Пашинська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 6 
до рішення виконавчого   
комітету міської ради 
21.12.2015 № 434/2015 

 
ПЕРЕЛІК 

господарських матеріалів та канцелярського приладдя, які безоплатно передаються з 
балансу Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

на баланс відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради                      
(ПНЗ "Будинок дитячої творчості"), в оперативне управління 

 
№ 
з/п 

Найменування Одиниця 
виміру 

Кількість Первісна 
вартість, 

грн. 
1. Лампа ЛБ-20 шт. 10 25,40 
2. Стартер 220 шт. 20 14,20 
3. Лампа люмін.f18/54ВтGF шт. 20 75,00 
4. Лампа люмін.36/54Вт G13 шт. 4 11,68 
5. Стартер S2АДС шт. 20 21,60 
6. Замок навісний Алекс шт. 1 34,97 
7. Лампа ЛБ-20 шт. 10 29,20 
8. Стартер 220 шт. 10 10,80 
9. Кришка унітаза шт. 6 120,00 
10. Йорш шт. 6 36,00 
11. Корзина для сміття шт. 8 80,00 
12. Лампа флюр. 18 w wnite шт. 10 29,17 
12. Стенд з охорони праці шт. 1 10,00 
13. Стенд оголошень шт. 1 10,00 
14. Стенд-афіша шт. 6 60,00 
15. Лампа ЛБ-18 шт. 20 135,83 
16. Замок навісний "Алекс" 80 шт. 1 39,58 
17. Лампа ЛБ-18 шт. 10 70,83 
18. Лампа ЛБ-36 шт. 10 75,00 
19. Лампа ЛБ-36 шт. 10 87,5 
20. Лампа ЛБ-18 шт. 10 79,17 
21. Замок навісний шт. 2 215 
 РАЗОМ:   1270,93 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
міської ради                                                                      В.Я.Пашинська 
 
 
 
 
 



Додаток 7 
до рішення виконавчого   
комітету міської ради 
21.12.2015 № 434/2015 

 
ПЕРЕЛІК 

активів на відповідальному зберіганні, які безоплатно передаються з балансу 
Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс 

відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради 
(ПНЗ "Будинок дитячої творчості"), в оперативне управління 

 
№ 
з/п 

Найменування Одиниця 
виміру 

Кількість Первісна 
вартість, 

грн. 
1. Бинт стерильний 5*10 (ЦРД) шт. 14 11,45 
2. Бинт стерильний 7*14 (ЦРД) шт. 13 18,53 
3. Вата хір.стер. 50 г. (ЦРД) шт. 160 223,57 
4. Халат М1 М2 мед.бязь вибілена шт. 6 177,12 
 РАЗОМ:   430,67 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
міської ради                                                                      В.Я.Пашинська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 8 
до рішення виконавчого   
комітету міської ради 
21.12.2015 № 434/2015 

 
СКЛАД 

комісії щодо безоплатної передачі майна територіальної громади міста з балансу 
Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
на баланс відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради 

(ПНЗ "Будинок дитячої творчості"), в оперативне управління 
 
Скиба 
Петро Павлович 

- перший заступник міського голови, голова комісії 
 

  
Мичківська 
Євгенія Степанівна 

- т.в.о. начальника відділу освіти виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради 

  
Борковська 
Оксана Василівна 

- директор ПНЗ "Будинок дитячої творчості" 

  
Возьна 
Людмила Павлівна 

- бухгалтер відділу освіти виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради 

 
Данилюк 
Марія Олексіївна 
 

 
- головний бухгалтер відділу освіти виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради 
 

Пархомчук 
Наталія Степанівна  
 
Сиваківський 
Анатолій Ярославович 

- головний спеціаліст - бухгалтер Нетішинськогоміського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
 
- директор Нетішинського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді  

 
 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
міської ради                                                                      В.Я.Пашинська 
 
 
 


