
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять друга  сесія VІ скликання 
 
    від  19.03. 2013 р.  № _____.  

                                                                                                                                      
Про   надання  дозволу  Комунальному виробничо- 
господарському підприємству на списання основних засобів 
 
            Розглянувши лист начальника Комунального виробничо-
господарського підприємства за вх. № 219/02-13 від 19.02.13р., акти  на 
списання основних засобів, керуючись  п.5 ст. 60, п.30 ч.1 ст.26, ст.25 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. В зв’язку з незадовільним технічним станом та неможливістю 
подальшого використання, надати дозвіл Комунальному виробничо-
господарському підприємству (Журавський Й.З.)  на  списання : 
         1.1 автобуса РАФ-2203, державний номер 62-86, 1992 року 
виготовлення та введення в експлуатацію, інвентарний номер_________, 
первісною  балансовою  вартістю ________ грн., залишковою балансовою 
вартістю ________ грн.; 
         1.2 автобуса ПАЗ 32-05, державний номер 97-64, 1994 року 
виготовлення та введення в експлуатацію, інвентарний номер_________, 
первісною  балансовою  вартістю ________ грн., залишковою балансовою 
вартістю ________ грн.; 
         1.3 автомобіля ЗИЛ  ММЗ, державний номер 94-64, 1991 року 
виготовлення та введення в експлуатацію, інвентарний номер_________, 
первісною  балансовою  вартістю ________ грн., залишковою балансовою 
вартістю ________ грн.; 
         1.4 автомобіля ГАЗ-53(спец.), державний номер 01-24, 1980 року 
виготовлення та введення в експлуатацію, інвентарний номер_________, 
первісною  балансовою  вартістю ________ грн., залишковою балансовою 
вартістю ________ грн.; 
         1.5 автокрана КС, державний номер _______, 1992 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер_________, первісною  
балансовою  вартістю ________ грн., залишковою балансовою вартістю 
________ грн.; 
          1.6 автомобіля РУМ (розкидач добрив мінеральних), державний номер 
____, ___ року виготовлення та введення в експлуатацію, інвентарний 
номер_________, первісною  балансовою  вартістю ________ грн., 
залишковою балансовою вартістю ________ грн.; 
 



 
 
 
         2. Бухгалтерії Комунального виробничо-господарського підприємства  
оприбуткувати  списані основні засоби, що непридатні для подальшого 
використання, згідно діючих правил і наказів та внести відповідні зміни в 
бухгалтерському обліку. 
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію  
міської ради з питань бюджету, економіки  та комунальної  власності, 
заступника  міського  голови Якубовського Л.П. 
 
Міський голова                                                                             В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                    О.Ясинецький 
 
Заступник міського голови                                                    Л.Якубовський 
 
Начальник управління економіки                                         О. Жилін 
 
Заступник начальника управління                                        В. Рибкін 
економіки        
 
Начальник юридичного відділу                                   Т.Камінська               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


