
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят четвертої сесії сьомого скликання 

 

 

23 грудня 2019 року № 535 

 

Про надання дозволу на списання 

основних засобів з балансового обліку 

ЗДО „Сонечко“ 

 

Відповідно до статей 26, 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 підставі поданих документів (акт обстеження, акт технічного стану, 

акт списання основних засобів, дефектний акт на списання основних засобів), 

врахувавши висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Пирятинської міської ради на 

списання з балансового обліку закладу дошкільної освіти „Сонечко“ основних 

засобів: шафи медичної, інвентарний № 10640031, 1978 року придбання, 

(первинна вартість 113,00 грн, залишкова вартість – 0 грн), яка не придатна для 

подальшої експлуатації.  

2. Утворити комісію по списанню з балансового обліку ЗДО „Сонечко“ 

основних засобів та затвердити її склад (додається). 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради       

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

законодавства та внести відповідно зміни до бухгалтерського обліку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 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  



Додаток 1 

до рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

23 грудня 2019 року № 535 

 

Комісія по списанню 

з балансового обліку ЗДО „Сонечко“ основних засобів 
 

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому Пирятинської міської ради, голова 

комісії  

   

Шевченко 

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому Пирятинської 

міської ради, секретар комісії 

   

Члени комісії: 

Горбачов 

Олександр Васильович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту 

   

Дубров 

Микола Якович 

- заступник голови постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг 

   

Зуєв 

Сергій Вікторович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту  

Пирятинської міської ради 

   

Павлик 

Світлана Олександрівна 

- 

 

завідувач господарством закладу дошкільної 

освіти „Сонечко“ 

   

Тристан 

Анна Олександрівна 

- директор закладу дошкільної освіти „Сонечко“ 

 

   

Цюра 

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності  виконкому Пирятинської міської 

ради 

 

Шевченко 

Марина Володимирівна 

- заступник начальника відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому Пирятинської 

міської ради 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 


