
 

  

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

  

РІШЕННЯ 
тридцять першої сесії сьомого скликання 

 

 

01 грудня 2017 року № 305 

 

 

Про надання дозволу на списання 

з балансового обліку Пирятинської 

міської ради основних засобів (будівель)  

 

 

Відповідно до статей 26 та 60 Закону України „Про місцеве 

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

фінансову звітність в Україні“ (зі змінами), рішення двадцять другої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 27 листопада 2012 року „Про 

Порядок списання, обміну, передачі, застави основних засобів, що перебувають 

у комунальній власності міста“, на основі акту обстеження будівлі туалету, 

який знаходиться в користуванні Пирятинської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів № 4 та розташований за адресою: вул.Соборна, 38, м.Пирятин, 

Полтавська область, та звіту обстеження технічного стану будівлі майстерні з 

прибудовами Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 за 

адресою: вул.Європейська, 2А, м.Пирятин, Полтавська обл., враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг, з 

метою попередження нещасних випадків, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Надати дозвіл Пирятинській міській раді на списання з балансового 

обліку установи основних засобів, непридатних для подальшої експлуатації 

(будівлі туалету Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 за 

адресою: вул.Соборна, 38, м.Пирятин, Полтавська обл.; будівлі майстерні з 

прибудовами Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 за 

адресою: вул.Європейська, 2А, м.Пирятин, Полтавська обл.), первісною 

балансовою вартістю 440,0 грн (чотириста сорок гривень) із нарахованим 

зносом 100 %, інвентарний номер 10300018, та первісною балансовою вартістю 



82,160 тис. грн (вісімдесят дві тисячі сто шістдесят гривень) із нарахованим 

зносом 100 %, інвентарний номер 10300020 (відповідно). 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) оформити списання основних засобів відповідно до вимог чинного 

законодавства та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.  

3. Відділу управління комунальною власністю виконкому міської ради 

(Ільченко Т.М.) внести зміни до технічної документації.  

4. Зобов’язати КП „Каштан“ (Скочко В.І.) провести знесення будівель, 

зазначених у пункті 1 цього рішення.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  


