
                                

 

 

 

                                                                        

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 28.10.2022 р. № 7 

 

Про надання згоди на списання  

основних засобів відділу освіти  

виконавчого комітету Заводської  

міської ради. 

 

Керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, частиною п’ятою статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим  наказом Міністерства фінансів 

України від 27.04.2000 року за  № 92, розглянувши Акти обстеження (технічні висновки) 

стосовно непридатності до подальшої експлуатації обладнання (приладів) комунальної 

власності Заводської громади, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту (протокол засідання комісії додається). 

 

            ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити акти обстеження (технічні висновки) стосовно 

непридатності до подальшої експлуатації основних засобів - обладнання (приладів) 

комунальної власності Заводської громади, які належать до комунальної власності 

Заводської громади, а саме: 

 

№ 

п/п 

Найменування закладу освіти № додатка з відповідним 

Актом обстеження 

1 Заводський ліцей № 1 1 

2 Заводський ліцей № 2 2 

3 Пісківський ліцей 3 

4 Бодаквянська гімназія  4 

5 ДНЗ № 2 «Теремок» 5 

6 ДНЗ № 1 «Малятко» 

7 ЗДО «Чебурашка» 

 

(Переліки обладнання (приладів) з відповідними Актами обстеження додаються). 

2. Надати згоду відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради списати 

у встановленому порядку вищевказані основні засоби шляхом передачі спеціалізованій 

організації на ліквідацію вказаного обладнання. 

           3. Керівнику відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради створити 

тимчасову ліквідаційну комісію для дотримання процедури передачі матеріалів, виробів, 

конструкцій спеціалізованій організації. 

 



           4. Бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради зняти з 

балансового обліку вказане обладнання (прилади) згідно акту списання основних засобів, а 

отриманні кошти від реалізації металобрухту спрямувати на поліпшення підпорядкованої 

матеріальної бази. 

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                         Віталій  СИДОРЕНКО  
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