
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сьомої сесії восьмого скликання 

 

24 лютого 2021 року № 125 

 

Про списання основних засобів з балансового обліку сільських рад 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності“, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“ (зі 

змінами), „Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій“ від 17 листопада 2020 року №1009-ІХ, 

провівши обстеження майна сільських рад, що припиняють свою юридичну 

діяльність у зв’язку з приєднанням до Пирятинської міської територіальної 

громади, з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, 

у зв’язку з недоцільністю проведення ремонтних робіт, враховуючи висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити комісію по списанню основних засобів сільських рад та 

затвердити її склад згідно з Додатком 1. 

2. Списати з балансового обліку сільських рад що приєднуються до 

Пирятинської міської територіальної громади основні засоби у зв’язку з фізичним 

зносом та такі, що є непридатними для подальшого використання, згідно з 

Додатком 2. 

3. Бухгалтерам сільських рад провести списання основних засобів та 

оформити акти списання відповідно до чинного законодавства. 

4. Доручити КП „Каштан“ (Шокало В.Г.) організувати роботи по демонтажу 

списаних будівель. Після проведення демонтажу оприбуткувати матеріали 

придатні для використання та використати їх на господарські потреби 

підприємства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального 

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

 

Виконувач обов’язків  

міського голови С.ПАЗЮК 



Додаток 1 

рішення сьомої сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання  
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Склад комісії 

по списанню основних засобів сільських рад 

 

Мельниченко 

Михайло Володимирович 

 заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, голова 

Комісії 

 

Шевченко 

Олена Володимирівна 

 спеціаліст 1категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому Пирятинської 

міської ради, секретар Комісії 

 

Члени Комісії: 

Хоменко 

Олексій Віталійович 

 голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, житлово-

комунального господарства, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг 

 

Соловйов 

Руслан Юрійович 

 

Кошова 

Євгенія Олегівна 

 

 

 

 

Захарченко 

Наталія Василівна 

 

Литвиненко 

Ольга Іванівна 

 

Крючкова 

Світлана Василівна 

 

Думнич 

Валентина Василівна 

 начальник юридичного відділу виконкому 

Пирятинської міської ради 

 

начальник відділу управління комунальною 

власністю Управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної 

власності Пирятинської міської ради 

 

староста с. Давидівка 

 

 

головний бухгалтер  

Давидівської сільської ради 

 

староста  с. Грабарівка 

 

 

головний бухгалтер 

Грабарівської сільської ради 



Самбур 

Олександр Михайлович 

 

Тихенко 

Катерина Федорівна 

 

Скорик  

Віктор Іванович 

 

Лесик 

Ольга Петрівна 

 

Шурхал 

Віра Василівна 

 

Ярмоленко 

Любов Василівна 

 

Оніщенко 

Олександр Володимирович 

 

Колодяжна 

Ганна Борисівна 

 

староста с. Харківці 

 

 

головний бухгалтер 

Харківецької сільської ради 

 

староста с. Сасинівка 

 

 

головний бухгалтер 

Сасинівської сільської ради 

 

староста с. Каплинці 

 

 

головний бухгалтер 

Каплинцівської сільської ради 

 

староста с. Березова Рудка 

 

 

головний бухгалтер 

Березоворудської сільської ради 

 

Цюра 

Ірина Олексіївна 

 

 начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської  міської 

ради 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 
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 Перелік основних засобів, які непридатні для подальшого використання та 

підлягають списанню 

 

 
№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Рік 

введен

ня в 

експлу

атацію 

Кіль 

кість, 

шт.  

Балансова 

вартість, 

грн.  

Сума 

зносу, 

грн. 

Залишко

ва 

вартість, 

грн 

 

Грабарівська сільська рада 

1 Приміщення  

старої школи 

10100002 1928 1 39682,00 37874,00 1808,0 

 

Давидівська сільська рада 

2 Незавершене 

будівництво  

„Корівник на 200 

голів“ 

 с.Гурбинці 

1312 2009 1 54432,00 54432,00 0 

3 Котельня будинку 

культури 

с.Гурбинці 

10310008 1957 1 113464,0 113464,0 0 

4 Сарай будинку 

культури 

с.Гурбинці 

10310009 1957 1 11327,0 11327,0 0 

5 Сарай с.Кроти 1030002 1963 1 9663,0 9663,0 0 

 

Березоворудська сільська рада 

6 Житловий 

будинок 

вул.Петровського,

28 с.Б.Рудка 

10300010 1970 1 57586,0 30596,8 26989,2 

7 Автомобіль 

УАЗ 2985 

10520085 1985 1 3044,0 3044,0 0 

 

Каплинцівська сільська рада 

8 Будівля сільської 

ради 

 

1030001 1910 1  100% 0 



 

 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 

 

 

Сасинівська сільська рада 

9 Сарай 10310005 1903 1 2710,0 2710,0 0 

 

Харківецька сільська рада 

10 Вбиральня  

с. Вишневе 

103170000  1 584,42 584,42 0 

11 Сарай цегляний 

с.Вишневе 

103160000  1 863,60 863,60 0 

12 Приміщення 

школи №2 

с.Харківці 

1031800000  1 8340,0 8340,0 0 

13 Котельна 

с.Харківці 

103140000  1 87676,00 87676,0 0 

14 Приміщення 

побуткомбінат 

103120000  1 32695,0 32695,0 0 


