ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять восьмої сесії восьмого скликання

30 березня 2022 року

№ 162

Про надання дозволу на списання основних засобів
Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні“, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань
планування,
фінансів,
бюджету,
соціально-економічного
розвитку,
підприємництва та комунальної власності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на списання з балансового обліку виконавчого комітету
Пирятинської міської ради системи візуального відеоспостереження
(17 відеокамер) – 1 штука, інвентарний номер 10402106, вартістю
199 000,00 грн.
2. Створити комісію для визначення придатності та подальшого
використання окремого обладнання (частини обладнання) системи
відеоспостереження згідно з додатком 1.
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради
(Цюра І.О.) в місячний термін здійснити списання основних засобів та
оприбуткувати придатне для використання обладнання (частини обладнання) в
установленому чинним законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток 1
рішення двадцять восьмої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
30 березня 2022 року № 162
Склад комісії
для визначення придатності та подальшого використання
окремого обладнання (частини обладнання) системи відеоспостереження

Михайло
МЕЛЬНИЧЕНКО

заступник міського голови з питань
- діяльності виконкому, голова комісії

Олена ШЕВЧЕНКО

-

спеціаліст 1 категорії відділу
бухгалтерського обліку та звітності
виконавчого комітету, секретар комісії
Члени комісії:

Андрій БОЖКО
Євгеній ОХРІМЕНКО

Роман ПЕДЯШ

Олексій ХОМЕНКО

Олег ТРИСТАН

Секретар ради

- начальник відділу інформаційних технологій
та захисту інформації виконавчого комітету
- адміністратор системи відділу
інформаційних технологій та захисту
інформації виконавчого комітету
- завідувач сектору оборонної та
мобілізаційної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами
виконавчого комітету
- депутат Пирятинської міської ради, голова
постійної комісії з питань містобудування,
будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку та сфери
послуг
- голова постійної комісії з питань
планування, фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та
комунальної власності

Сергій ПАЗЮК

