
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

27.01.2022                                                                                                      №  26-ОД 
 
 

Про безоплатне приймання- 

передачу державного майна 

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Положення про порядок передачі об’єктів права державної 

власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                      

від 21 вересня 1998 р. № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності»: 

1. Утворити комісію з питань приймання-передачі державного майна з 

балансу Департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної державної 

адміністрації на баланс Сумської обласної державної адміністрації (далі – 

комісія з питань приймання-передачі майна) та затвердити її склад (додається). 

2. Передати безоплатно майно з балансу Департаменту розвитку 

інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації на баланс Сумської 

обласної державної адміністрації згідно з додатком. 

3. Комісії з питань приймання-передачі майна до 07.02.2022 здійснити 

приймання-передачу майна та подати на затвердження голові Сумської 

обласної державної адміністрації відповідні акти приймання-передачі. 

4. Департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної державної 

адміністрації до 04.02.2022 забезпечити відповідно до нормативно-правових 

актів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

передачу майна на баланс Сумської обласної державної адміністрації 

відповідно до пункту 2 цього розпорядження. 

5. Сумській обласній державній адміністрації: 

1) забезпечити приймання майна відповідно до пункту 2 цього 

розпорядження; 

2) перереєструвати  транспортний засіб у Головному сервісному центрі 

МВС до 11.02.2022. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Клименчукова О.В. 

 
 

Голова           Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

   27 січня 2021 року № 26-ОД 

 

 

СКЛАД 

комісії з питань приймання-передачі державного майна з балансу  

Сумської обласної державної адміністрації на баланс Департаменту 

розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації  
 

Клименчуков 

Олег Володимирович 

– 

 

заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 

Іщенко  

Оксана Миколаївна 

 

– 

 

 

заступник керівника апарату Сумської обласної 

державної адміністрації, заступник голови 

комісії 

Білогрищенко 

Андрій Володимирович  

– 

 

завідувач сектору господарського забезпечення 

апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 

Білоцерківець  

Алла Павлівна 
 

– 
 

начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансово-ресурсного забезпечення 

– головний бухгалтер управління розвитку 

дорожньої інфраструктури Департаменту 

розвитку інфраструктури Сумської обласної 

державної адміністрації 

Дудченко  

Володимир Васильович 

– 

 

директор Департаменту  розвитку інфра-

структури Сумської обласної державної 

адміністрації 

Калайдова  

Світлана Анатоліївна 

– начальник юридичного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації 

Назаренко  

Григорій Володимирович 

 

– 

 

провідний інспектор відділу транспорту та 

зв’язку управління транспорту та зв’язку 

Департаменту розвитку інфраструктури 

Сумської обласної державної адміністрації  

Солонар  

Тетяна Вікторівна 

– 

 

начальник відділу фінансового забезпечення 

апарату – головний бухгалтер Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

керівника апарату      Оксана ІЩЕНКО 

 

Директор Департаменту  

розвитку інфраструктури  Володимир ДУДЧЕНКО



Додаток 

до розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації «Про безоплатне 

приймання-передачу майна» 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається з балансу Сумської обласної державної 

адміністрації на баланс Департаменту розвитку інфраструктури Сумської 

обласної державної адміністрації  

 

 

№  

з/п 
Найменування Кількість 

Первісна 

вартість, 

грн 

Знос, грн 

1 2 3 4 5 

По балансових рахунках: 

рахунок «Транспортні засоби» 

1. 

Автомобіль SKODA KODIAQ 
(загальний легковий універсал 
новий), колір сірий, номер шасі 
ТМВLD4NSXNB400212, 2021 року 

1 1 108 200,43 
 
- 
 

рахунок «Запасні частини» 

1. 
Автомобiльна шина Michelin Pilot 

Alpin 235/55 Rl8 104H (зимова) 
4 23 888,40 - 

Разом  5 1 132 088,83  

рахунок «Паливно-мастильні матеріали» 

1. Бензин А 95, літрів  0 0 - 

УСЬОГО: 5 1 132 088,83 - 

 

Разом з автомобілем передаються: 

1) домкрат з воротком – 1 штука; 

2) запасне колесо (NFera ru 1 215/65/r17 (літнє) – 1 штука; 

3) договір страхування від 13.12.2021 № 32/АТ/1630296 з ТДВ СК «Альфа 

гарант» – 1 штука; 

4) картки обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин – 9 штук; 

5) картка обліку наробітку та відстежування обігу акумуляторної батареї – 

1 штука; 
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6) балонний ключ – 1 штука; 

7) додаткове устаткування (згідно з актом приймання-передачі). 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

керівника апарату      Оксана ІЩЕНКО 

 

Директор Департаменту  

розвитку інфраструктури  Володимир ДУДЧЕНКО 


