
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 липня 2022 року                                                               № 2802-31-VIII 

 

Про безоплатну передачу з балансу 

комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви» на баланс 

комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський міський парк 

культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка»,  

виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради та управління культури і 

туризму Білоцерківської міської ради майна 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., на підставі листів комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» від 

25 січня 2022 року № 03-01/2022 та від 08 лютого 2022 року № 06-02/2022, відповідно до 

частин першої, п’ятої статті 59, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

 

1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви» передати безоплатно з свого балансу, а комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. 

Шевченка» прийняти на баланс майно, а саме: 

1.1. Каркас намету – 8 шт.; 

1.2. Тент намету – 8 шт.; 

1.3. Промодель люка – 1 шт.; 

1.4. Ноутбук Dell Inspiron 3552 (135P45DIL-D1) Black– 3 шт.; 

1.5. Лавка садова "Вікторія" - 2 шт.; 

1.6. Лавка  паркова "Олександрія"  – 3 шт.; 

1.7. Принтер Epson L805 with WI-FI - 1 шт.; 

1.8. Проектор Acer X1326WN (DLP, WXGA, 4000) – 1 шт.; 

1.9. Проекційний екран на тринозі 2Е 4:3,100 – 1 шт.; 

1.10. Стіл для офісу FLASHNIKA Eko-2 – 1 шт.; 

 

2. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви» передати безоплатно з свого балансу, а виконавчому комітету 

Білоцерківської міської ради  прийняти на баланс майно, а саме: 

2.1. Ноутбук Acer Aspire E15 E5-575-374Q 15.6  з  мишкою комп’ютерною – 2 шт.; 

2.2. Ноутбук Dell Inspiron 3552 (pen\4\500\w10) Black з  мишкою комп’ютерною – 2 шт. 
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3. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви» передати безоплатно з свого балансу, а управлінню культури і 

туризму Білоцерківської міської ради прийняти на баланс майно, а саме: 

3.1. Ноутбук Acer Aspire E15 E5-575-374Q 15.6  з  мишкою комп’ютерною – 1 шт. 

 

4. Приймання - передачу майна, зазначеного в пунктах 1, 2, 3 цього рішення, здійснити 

комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

5. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський 

парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка», виконавчому комітету Білоцерківської 

міської ради та управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради забезпечити 

внесення змін до реєстрів бухгалтерського обліку та належне утримання майна, зазначеного в 

пунктах 1, 2, 3 цього рішення, в порядку визначеному чинним законодавством України. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, 

регуляторної політики, транспорту і зв’язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку 

підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового 

комплексу. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


