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УКРАЇНА
ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
                                   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я № 304

від  13 квітня  2017 р.                                                      21 сесія 7 скликання
 м.Жмеринка


Про передачу матеріальних цінностей

                
Враховуючи клопотання управління праці та соціального забезпечення населення Жмеринської міської ради, міського комунального підприємства «Енергоресурс», управління культури та туризму Жмеринської міської ради, відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року №435-ІV, керуючись ст. 60 Закону України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Дозволити передати матеріальні цінності, які обліковуються на балансі фінансового управління Жмеринської міської ради на баланс управління праці та соціального забезпечення населення Жмеринської міської ради:
- крісло стілець METRO GTR CONF, що був у використанні, первісною вартістю 291,00 грн. (двісті дев’яносто одна гривня 00 копійок);
- стілець METRO GTR CONF, що був у використанні, первісною вартістю 291,00 грн. (двісті дев’яносто одна гривня 00 копійок);
- Крісло м'яке Jupiter GTPc-26, що був у використанні, первісною вартістю 250,00 грн. (двісті п’ятдесят гривень 00 копійок);
- стілець ISO, що був у використанні, первісною вартістю 67,00 грн. (шістдесят сім гривень 00 копійок);
- стільці ISO (три штуки), що були у використанні, первісною вартістю 192,00 грн. (сто дев’яносто дві гривні 00 копійок).
2. Дозволити передати матеріальні цінності, які обліковуються на балансі фінансового управління Жмеринської міської ради на баланс міського комунального підприємства «Енергоресурс»:
- книжкові шкафи з антресоллю (два штуки), що були у використанні, первісною вартістю 676,00 грн. (шістсот сімдесят шість гривень 00 копійок);
- шафа під сейф, що була у використанні, первісною вартістю 486,00 грн. (чотириста вісімдесят шість гривень 00 копійок).
3. Дозволити передати матеріальні цінності, які обліковуються на балансі фінансового управління Жмеринської міської ради на баланс управління культури і туризму Жмеринської міської ради:
- системний блок Athlon 2x, що був у використанні, первісною вартістю 3 215,00 грн. (три тисячі двісті п'ятнадцять гривень 00 копійок);
- системний блок Athlon 2x, що був у використанні, первісною вартістю 2 624,00 грн. (дві тисячі шістсот двадцять чотири гривні 00 копійок);
- ПТК на базі Intel Pentium 418 GHZ з монітором 17”, що був у використанні, первісною вартістю 3 949,00 грн. (три тисячі дев’ятсот сорок дев’ять гривень 00 копійок).
4. Фінансовому управлінню Жмеринської міської ради (Безверхня Г.Г.) та управлінню праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради (Безверхній В.М.), міському комунальному підприємству «Енергоресурс» (Житницький А.А.), управлінню культури та туризму Жмеринської міської ради (Дудік В.В.) здійснити прийом – передачу майна у відповідності до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ( Коновала А.Р. ). 


Міський голова                                                                                         А.Кушнір




