
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про передачу комп’ютерного 
обладнання та інших матеріальних 
цінностей, технічного обладнання 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 
23.06.2021 № 348 “Про надання територіальним громадам технічного 
оснащення щодо організації виконання функцій у сфері соціального 
захисту населення та захисту прав дітей”, враховуючи рішення 
виконавчого комітету від 04.07.2022 № 496 “Про отримання комп’ютерного 
обладнання та інших матеріальних цінностей”, з метою цільового 
використання матеріальних цінностей для організації виконання функцій у 
сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Виконавчому комітету Львівської міської ради безоплатно 
передати з балансу: 

1.1. Комп’ютерне обладнання та інші матеріальні цінності на баланс: 
1.1.1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної 

політики – згідно з додатком 1. 
Відповідальні: начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
апарату виконкому, начальник 
управління соціального захисту 
департаменту гуманітарної політики. 

1.1.2. Управління адміністрування послуг департаменту 
адміністративних послуг – згідно з додатком 2. 

Відповідальні: начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
апарату виконкому, начальник 
управління адміністрування послуг 
департаменту адміністративних 
послуг. 

1.1.3. Управління “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики – згідно з додатком 3.  

Відповідальні: начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
апарату виконкому, начальник 

 



управління “Служба у справах дітей“ 
департаменту гуманітарної політики. 

1.2. Технічне обладнання на баланс Львівського комунального 
підприємства “Ратуша-сервіс“ – згідно з додатком 4.  

Відповідальні: начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
апарату виконкому, директор ЛКП 
“Ратуша-сервіс“.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 1 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
комп’ютерного обладнання та інших матеріальних цінностей, 
які безоплатно передаються з балансу виконавчого комітету 

Львівської міської ради на баланс управління соціального захисту 
департаменту гуманітарної політики 

 
 

№ 
з/п 

Назва Кількі
сть, 
шт. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Сума 
зносу, 
грн. 

Балансова 
вартість, 

грн. 

1. Монітор Dell 24 
E2422H 

3 6235,68 0,00 18707,04 

2. Персональний 
комп’ютер, тип 1 
Del.OptiPlex 5090 Micro 
MFF 

3 32898,58 0,00 98695,74 

3. Пакет офісних програм 
для персонального 
комп’ютера Microsoft 
Office Home and 
Business 2021 All Lng 
FK Lic Online 
Central/Eastern Euro 
Only Dw (електронний 
ключ) 

3 10213,61 0,00 30640,83 

4. Багатофункційний 
пристрій А 4 HP 
LaserJet Pro MFP M 
428dw 

6 17631,92 0,00 141055,36 

 
 
 
Керуючий справами виконкому   е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 

Віза: 
Начальник відділу 
бухгалтерського обліку та 
звітності апарату виконкому   е-підпис  Іванна ЧЕХ 
 
 



          Додаток 2 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
комп’ютерного обладнання та інших матеріальних цінностей, 
які безоплатно передаються з балансу виконавчого комітету 

Львівської міської ради на баланс управління адміністрування 
послуг департаменту адміністративних послуг 

 
 

№ 
з/п 

Назва Кількі
сть, 
шт. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Сума 
зносу, 
грн. 

Балансова 
вартість, 

грн. 

1. Монітор Dell 24 E2422H 3 6235,68 0,00 18707,04 

2. Персональний 
комп’ютер, тип 1 
Del.OptiPlex 5090 Micro 
MFF 

3 32898,58 0,00 98695,74 

3. Пакет офісних програм 
для персонального 
комп’ютера Microsoft 
Office Home and 
Business 2021 All Lng 
FK Lic Online 
Central/Eastern Euro 
Only Dw (електронний 
ключ) 

3 10213,61 0,00 30640,83 

 
 
 
Керуючий справами виконкому   е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник відділу 
бухгалтерського обліку та 
звітності апарату виконкому   е-підпис  Іванна ЧЕХ 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 3 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
комп’ютерного обладнання та інших матеріальних цінностей, 
які безоплатно передаються з балансу виконавчого комітету 

Львівської міської ради на баланс управління “Служба у 
справах дітей“ департаменту гуманітарної політики 

 
 

№ 
з/п 

Назва Кількі
сть, 
шт. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Сума 
зносу, 
грн. 

Балансова 
вартість, 

грн. 

1. Монітор Dell 24 E2422H 2 6235,68 0,00 12471,36 

2. Персональний 
комп’ютер, тип 1 
Del.OptiPlex 5090 Micro 
MFF 

2 32898,58 0,00 65797,16 

3. Пакет офісних програм 
для персонального 
комп’ютера Microsoft 
Office Home and 
Business 2021 All Lng 
FK Lic Online 
Central/Eastern Euro 
Only Dw (електронний 
ключ) 

2 10213,61 0,00 20427,22 

4. Багатофункційний 
пристрій А 4 HP 
LaserJet Pro MFP M 
428dw 

2 17631,92 0,00 35263,84 

 
 
 
Керуючий справами виконкому   е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник відділу 
бухгалтерського обліку та 
звітності апарату виконкому   е-підпис  Іванна ЧЕХ 
 
 



          Додаток 4 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
технічного обладнання, яке безоплатно передається 

з балансу виконавчого комітету Львівської міської ради 
на баланс Львівського комунального підприємства “Ратуша-сервіс“ 

 
 

№ 
з/п 

Назва Кільк
ість, 
шт. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Сума 
зносу, 
грн. 

Балансова 
вартість, 

грн. 

1. Генератор ESE6000BS 
ENDRESS, 101440005 
(введення в 
експлуатацію 
05.12.2014) 

1 21000,00 16275,00 21000,00 

 
 
 
Керуючий справами виконкому   е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник відділу 
бухгалтерського обліку та 
звітності апарату виконкому   е-підпис  Іванна ЧЕХ 
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