
                                         

УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт  РІШЕННЯ №

 серпня 2021 року                                                                13 сесія 8 скликання

Про надання згоди на списання майна, що 
належить до комунальної власності Лука-
Мелешківської територіальної громади

Розглянувши  рекомендації  комісії  з  розгляду  питань  стосовно
списання майна, що належить до комунальної власності Лука-Мелешківської
територіальної  громади  від  12  серпня 2021,  керуючись  Законом  України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  постановою Кабінету  Міністрів
України від  08 листопада  2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку
списання  об’єктів  державної  власності»,  Національним  положенням
(стандартом)  бухгалтерського  обліку  в  державному  секторі  121  «Основні
засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня
2010  року  №  1202, відповідно  до  Положення  про  порядок  списання,
відчуження,  безоплатної  передачі  майна,  яке  належить  до  комунальної
власності  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади, сільська
рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати  згоду  на  списання  індивідуально  визначеного  майна,  що
належить  до  комунальної  власності  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної громади, згідно з додатком 1.

2.   Списання  майна,  вказаного  у  п.  1  цього  рішення  здійснити  з
додержанням вимог чинного законодавства України.

3. Матеріально-відповідальній  особі-  Тернопільському  О.П.  після
списання  майна  подати  інформацію  (звіт)  про  списання  майна  до
виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської  ради у місячний строк.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  сільської ради  з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин,  охорони  природи,  житлово-комунального  господарства  та
комунальної власності Ткаченко В.С..

Сільський голова                                                          Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення 13 сесії 8 скликання

Лука-Мелешківської сільської ради
№       від   .08.2021 року

Перелік
індивідуально визначеного майна Лука-Мелешківської сільської ради для списання

№
з/
п

Назва обладнання
Кільк
ість

Рік
випус-

ку

Інвентарни
й №

Первісна
вартість,

грн

Знос,
грн

Залишков
а вартість,

грн

Висновок

обстеження

1.
Трактор колісний
МТЗ-80

1 1991 101500100 5881,0 5881,00 0,00

Рульова  колонка  відсутня,  гідро-шланги  рульової  колонки  відсутні,
генератор  відсутній,  фільтр  грубої  очистки  дизпалива  потребує  заміни,
пусковий  двигун  -  заклинений,  гума  передніх  коліс  зношена  на  90%,
паливний насос- відсутня ручка підкачки дизпалива, трубка високого тиску,
гідро-розподільник в неробочому стані, гума задніх коліс зношена на 100%,
відсутнє заднє навісне обладнання, гальмівні колодки та диски зношені на
100%, кабіна трактора покрита корозією, місцями наявні наскрізні отвори в
дверях,  підлозі  кабіни,  лівій  та правій боковинах.  КТЗ не на ходу і  його
технічний стан відповідає строку експлуатації та пробігу.

Секретар сільської ради Оксана ШЕВАНЮК


