
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 18.07.2022 р. №1392 

м. Вінниця 
 

Про передачу майна комунальному 

підприємству Вінницької міської ради 

«Дирекція парків та дозвілля  

територіальної громади»  

 

       В зв’язку з виробничою необхідністю, відповідно до статті 78, статті 136 

Господарського кодексу України,  керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

 

1. Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської 

ради безоплатно передати, а  комунальному підприємству Вінницької міської 

ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» прийняти на баланс  

майно  загальною вартістю 639986,00 грн. у господарське відання для 

експлуатації згідно з додатком  до даного рішення. 

2. Департаменту культури  Вінницької міської ради забезпечити прийняття  майна 

на баланс комунального підприємства Вінницької міської ради «Дирекція парків 

та дозвілля територіальної громади» згідно з додатками до даного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 

голови М. Форманюка та  Г. Якубович   

 

 

 

Заступник міського голови     Микола ФОРМАНЮК 
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 Додаток                                                                                                

 до рішення виконавчого 

                                                                                              комітету міської ради 

                                                                                              від 18.07.2022 р. №1392   

  

 

Перелік  

майна, що передається з балансу Департаменту комунального господарства та 

благоустрою на баланс комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» 

 

№ 

з/п 

Найменування 

 

Одиниця 

виміру 

 

Кількість 

 

Первісна 

вартість 

(грн.) 

Знос 

(грн.) 

 

Залишков

а вартість 

(грн.) 

  

1 Пам’ятник Воїнам- 

Афганцям (1998 р) 

(Центральний парк 

імені М. Леонтовича) 

шт 1 61376,00 57318,64 4057,36 

2 Пам’ятник жертвам 

політичних репресій 

(2004 р)  

(Центральний парк 

імені М. Леонтовича) 

шт 1 26952,00 25166,90 1785,10 

3 Трьохфігурна 

скульптурна 

композиція 

«Пам’ятник Тарасу 

Шевченку» (площа 

Музейна) 

шт 1 378000,0 135450,00 242550,00 

4 Проектно-

кошторисна 

документація 

«Реставрація будівлі 

«Літнього театру»-

пам’ятки архітектури 

місцевого значення»  

(Том1, книга 

1,2,3,4,5) 

шт 1 173658,0 0,00 173658,00 

 РАЗОМ   639986,00 217935,54 422050,46 

 

 

 

Заступник міського голови                                                Сергій ТИМОЩУК 
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Департамент комунального  господарства та благоустрою міської ради 

 

Поліщук Ніна Андронівна 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності-головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 


