УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 29.10.2018 року

№ 216-р

Про проведення інвентаризації
майна, що знаходиться
у комунальній власності
територіальної громади м.Яремче
З метою раціонального використання, впорядкування об’єктів комунальної
власності та ведення обліку комунального майна, що знаходиться у власності
територіальної громади міста Яремче, відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказу Міністерства
фінансів від 02.09.2014року № 879 «Про затвердження Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Яремче, підприємствам
установам та організаціям іншої форми власності, яким передано рухоме та
нерухоме комунальне майно на баланс, провести суцільну інвентаризацію
комунального майна станом на 01.11.2018 року у відповідності до чинного
законодавства.
2. Керівникам комунальних підприємств, організацій та установ
Яремчанської міської ради після проведення інвентаризації в термін до 01.12.2018
року надати переліки комунального майна в електронному та паперовому вигляді:
- відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому відповідно до форми (додаток 1);
- відділу економічного розвитку міськвиконкому відповідно до форми (додаток2);
- відділу земельних ресурсів міськвиконкому відповідно до форми (додаток 3);

3. Начальникам вищезгаданих відділів міськвиконкому узагальнити
результати інвентаризації майна та в термін до 15.12.2018 року
оприлюднити інформацію щодо проведеної інвентаризації комунального майна
територіальної громади міста Яремче на офіційному сайті міської ради.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 29.10.2018 року № 216-р
Назва об’єкту

Адреса, вулиця

Тип

Протяжність
м.п.

Площа м.кв.

Балансова
вартість
тис.грн.

Залишкова
балансова вартість
тис.грн.

Дороги
Мости
Вуличне освітлення
Берегоукріплення
Дощове водовідведення
Мережі водопостачання
Мережі водовідведення
Інше

№ п/п

Назва об’єкту

Балансова вартість
тис.грн.
Рухоме майно ( транспортні засоби, машини і обладнання і т.д.)
Нерухоме майно (техніка, обладнання, інше)
Інші об’єкти

Залишкова балансова вартість
тис.грн.

Адреса об'єкта

Площа, кв.м

Правовий статус користувача щодо майна

Ставка орендної плати, %

Цільове призначення

Тривалість оренди

Користувач

Тип приміщення

Експертна оцінка, грн.

Дата проведення оцінки

Балансова вартість майна

Залишкова вартість майна

Нараховано орендної плати за місяць 2018 року
з ПДВ, грн.
Статус реєстрації речових прав на нерухоме майно
(перебуває в процесі реєстрації,речові права
зареєстровано, не зареєстровано)
Реєстраційний номер майна у Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно та дата реєстрації

Рівень будівельної готовності
Стан будівель та споруд, які введені в експлуатацію
(не потребує ремонту, потребує поточного ремонту,
потребує капітального ремонту, невідомо)
Підключення/ підведення комунальних комунікацій
до об'єктів комунальної власності (постачання
електроенергії, природного газу, водопостачання,
водовідведення, теплопостачання, постачання
гарячої води, комунікації відсутні)

1
Повна назва комунального майна

Балансоутримувач (код ЄДРПОУ, адреса)

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 29.10.2018 року № 216-р

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Додаток 3
до розпорядження міського голови
від 29.10.2018 року № 216-р

Інформація щодо земельних ділянок комунальної власності

№ п/п
Назва установи

1
2
Місце
розташування
земельної ділянки
3
Площа земельної
ділянки

4
Кадастровий
номер земельної
ділянки
5
Дата реєстрації права
власності на земельну
ділянку
6
Примітка
7

