
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

                                                   13.09.2016 № 818 
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого  
комітету Баштанської міської ради 
    (найменування юридичної особи)     

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41186924  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ  
(посада, ініціали та прізвище) 

_______________________________________ 

(підпис) 

«_____» _____________________ 2021 _ р. 
Акт приймання-передачі основних засобів 

                   __м.Баштанка __ 
(місце складання) 

 

Номер документа Дата складання 

3  
Найменування юридичної 

(фізичної) особи, що 
передає основні засоби  

Найменування юридичної 
(фізичної) особи, що 

приймає основні засоби  

Інвентарний 
(номенклатурний) 

номер 

Кількість  
 

Первісна 
(переоцінена) 

вартість 

Сума Знос Рік випуску 

(побудови) 
Номер 

паспорта за одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відділ освіти, молоді та 
спорту 

Баштанська міська рада - 1 18 296,54 

  

18 296,54 5472,00 5472,00 1972  

Всього 1 х 18 296,54     
 

На підставі наказу, розпорядження _рішення сесії Баштанської міської ради___ від «_____» ________________ 20___ р. №__________ 

проведено огляд        основних засобів - частина нежитлового приміщення адмінбудівлі за адресою:м.Баштанка  вул.Полтавська,41 

                                       (назва об’єкта(ів)) 

Місцезнаходження  об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття) __ Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради 

                                                                                                                                             

Коротка характеристика об’єкта(ів)     матеріали стіни – цегла, загальна площа – 176,751 кв.м, 

Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає ______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            (вказати, що саме не відповідає) 
Висновок комісії      підлягає передачі майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради на баланс 
Баштанської  міської ради.______________________________________________________________________________________________________________________ 



2 

 

Перелік документації, що додається ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Голова комісії              завідуюча господарчої групи ВОМС        __________________                      ________С.О.Вільчинська___________ 

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:                  _______бухгалтер _________         __________________                      ________ Н.А.Котула ______________ 

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                      (ініціали та прізвище) 

                                               _______ бухгалтер _______             __________________                      ________ В.О.Макарова ____________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                               _______ бухгалтер ________           __________________                      ________ К.Я.Денис ________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                               ___ головний спеціаліст_____          __________________                     ________ Л.О.Смола ________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                                механік транспортних засобів         __________________                      _______ С.П.Кривошлик _____________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 
                                               _ інженер-будівельник _                   __________________                      _______ О.А.Маламуж _______________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 
Об’єкт основних засобів:   

             здав        начальник відділу ОМС                               ____________                     Максим ДЕРЕВ'ЯНКО 

                                                            (посада)                                               (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

             прийняв  міський голова                                  ____________                             Олександр БЕРЕГОВИЙ 

                                                (посада)                                              (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

 

 

«_____» __________________2021  р.              
 


