
 

 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сімдесятої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

26 червня 2020 року № 283 

 

Про надання згоди комунальному 

підприємству „Каштан“ на списання  

основних засобів 

 

 

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“, листа комунального підприємства „Каштан“ від 04.06.2020 № 204, 

наданих документів (звернення про отримання дозволу на списання основних 

засобів, наказ керівника підприємства про створення комісії з обстеження 

основних засобів, акти на списання основних засобів форми ОЗ-З, акти 

обстеження про непридатність основних засобів, акт огляду технічного стану 

основних засобів), враховуючи висновки постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на списання з балансового обліку основних засобів – 

контейнерів, які не придатні для подальшої експлуатації.  

2. Головному бухгалтеру комунального підприємства „Каштан“ Бих В.І. 

оформити списання основних засобів відповідно до вимог чинного 

законодавства та внести зміни до бухгалтерського обліку.  

3. 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 



 

 

 Додаток  

 до рішення сімдесятої сесії 

 (перше пленарне засідання) 

 Пирятинської міської ради  

 сьомого скликання  

 26 червня 2020 року № 283 

 

 

 
 

ПЕРЕЛІК  

основних засобів, які непридатні для подальшого використання та підлягають 

списанню з балансу комунального підприємства "Каштан" 

 

№ 

п/п 

Назва основних 

засобів 

 

К-ть 

Рік 

випуску 

Вартість 

первісна, 

грн. 

Знос, грн. 

Залишкова 

вартість 

станом на 

01.06.2020  

грн. 

1 
Євроконтейнер  

1,1 м3 
7 шт. 2012 19 530 19 530 0,00 

2 Контейнер 0,75 м3 19 шт. 2013 22 800 22 800 0,00 

 Разом : 26 шт.  42 330 42 330 0,00 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


