
                                                                                                                           

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3524-37-VIII 

 

Про безоплатну передачу з балансу Управління 

освіти і науки Білоцерківської міської ради на 

баланс Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Дитяча 

стоматологічна поліклініка» майна 

 

Розглянувши подання депутата міської ради VIII скликання Петрика Ю.Ф.                   

від «21» лютого 2023 року № 316/02-17, відповідно до статті 25, частини 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 

Податкового кодексу України, ураховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 28 

грудня 2022 року № 3412-36-VIII «Про безоплатну передачу з балансу департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління 

освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради та управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради майна», з 

метою ефективного використання майна комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади, забезпечення Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» джерелом резервного 

живлення (генератором), міська рада вирішила: 

1. Передати безоплатно з балансу Управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради на баланс Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Дитяча стоматологічна поліклініка» майно, а саме: генератор бензиновий FeiderFG 7000 RE, 

модель двигуна LT420, тип двигуна 4-х тактний, одноциліндровий, потужність 6500 кВт, 

вартість 58 820,00 грн. 

2. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради здійснити передачу майна, 

вказаного в пункті 1 цього рішення, комісійно за актом приймання-передачі відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

3. Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради «Дитяча 

стоматологічна поліклініка» забезпечити внесення змін до реєстрів бухгалтерського обліку 

та належне утримання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, в порядку визначеному 

чинним законодавством України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Білоцерківської міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, транспорту і 

зв’язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку підприємництва, власності, комунального майна 

та приватизації, розвитку агропромислового комплексу. 
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Міський голова                                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


