
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сьомої сесії сьомого скликання 

 

24  лютого 2016 року         №  18 

 

 

Про надання дозволу на списання з балансового обліку Пирятинської міської 

ради основних засобів, що перебувають у користуванні дошкільного 

навчального закладу  „Червона шапочка“  

 

Відповідно частини 30 статті 26, частини 5 статті 60 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні“, Наказу Міністерства фінансів України від 

29.11.2010  № 447 „Про затвердження Типової  інструкції про порядок списання 

майна бюджетних установ“, керуючись Порядком  списання, обміну, передачі, 

застави основних засобів, що перебувають у комунальній власності міста, 

затвердженим рішенням двадцять другої сесії Пирятинської міської ради 

шостого скликання від 27.11.2012, на підставі поданих документів міська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на списання з балансового обліку Пирятинської  міської 

ради непридатних для подальшої експлуатації основних засобів, що 

перебувають у користуванні дошкільного навчального закладу „Червона 

шапочка“, первісною балансовою вартістю 4998,00 грн. та зносом станом на 

17.02.2016 – 100 % згідно з додатком. 

2. Завідувачу дошкільного навчального закладу „Червона шапочка“ 

Хандолі С.Г. списання основних засобів оформити відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому Пирятинської 

міської ради  (Цюра І.О.) забезпечити виконання рішення в місячний термін з 

дня його прийняття. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету міської ради Шикеринця І.С. 

та на голову постійної комісії з питань з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва Гудзь В.І. 

 
 

Міський голова                                                                      О. РЯБОКОНЬ  



Додаток  

до рішення сьомої сесії 

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання  

від 24 лютого  2016 року № 18 
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

основних засобів, що перебувають у користуванні 

 дошкільного навчального закладу „Червона шапочка“,  

які непридатні для подальшого використання  

та підлягають списанню з балансу Пирятинської міської ради  

 

 
№ 

з/п 

Найменування 

обладнання 

Інвентарний 

№ 

Рік 

введення 

в експлуатацію 

Кількість  Балансова 

вартість 

(грн) 

Знос 

(%) 

1. Паркан дерев’яний 10310009 1960 1 4998,00 100 

 ВСЬОГО 
  

1 4998,00 100 
 
 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконкому міської ради     І.С.Шикеринець  

 

 
 


