
                                                                     
 
 

РІШЕННЯ 
двадцять дев’ята  сесія VІ скликання 

 
 

  від  26.12. 2013 р.  № _____.  
                                                                                                                                      

Про надання дозволу Коростенському  
міському центру соціальних служб для 
сім’ї , дітей та молоді на списання  
основних засобів 
 
           Розглянувши лист начальника Коростенського міського центру 
соціальних служб для сімї, дітей та молоді  вх.№ 1481/02-13 від 04.12.13р., 
акт 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 Коростенському міському центру 
соціальних служб для сімї, дітей та молоді (Микитчук О.Ф.)  на  списання 
основних засобів, а саме: 
         1.1. Книжкових полиць, дві одиниці, 2006 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 1136004, первісною  
балансовою  вартістю 44,00 грн., залишковою балансовою вартістю         
22,00 грн. 
         1.2. Жалюзі вертикальні, 3 одиниці, 2004 року виготовлення та введення 
в експлуатацію, інвентарний номер 1096013, первісною  балансовою  
вартістю 144,00 грн., залишковою балансовою вартістю 72,00 грн. 
         1.3. Стілець б/в 10 од., 2006 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1136014, первісною  балансовою  вартістю 
160,00 грн., залишковою балансовою вартістю 80,00 грн. 
         1.4.  Доріжка б/в, 2006 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1136017, первісною  балансовою вартістю 34,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 17,00 грн. 
         1.5 Вішалка, 2006 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1136028, первісною  балансовою  вартістю 20,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 10,00 грн.. 



         1.6. Банер «Родинний дім», 2006 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1136029, первісною  балансовою  вартістю 
250,00 грн., залишковою балансовою вартістю 125,00 грн. 
         1.7. Банер «Родинний дім», 2006 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1136030, первісною  балансовою  вартістю 
265,00 грн., залишковою балансовою вартістю 132,00 грн. 
         1.8. Оснастка ручна, 2006 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1136037, первісною  балансовою  вартістю 
10,00 грн., залишковою балансовою вартістю 5,00 грн. 
          1.9. Оснастка ручна 2 од., 2006 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1136038, первісною  балансовою  вартістю 
14,00 грн., залишковою балансовою вартістю 7,00 грн. 
           1.10. Бра настінне, 2009 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1136054, первісною  балансовою  вартістю 
38,00 грн., залишковою балансовою вартістю 19,00 грн. 
           1.11. Книжна полиця, 2009 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1136056, первісною  балансовою  вартістю 
252,00 грн., залишковою балансовою вартістю 126,00 грн.                           
          2. Бухгалтерії  Коростенського міського центру соціальних служб для 
сімї, дітей та молоді 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 Дзигу О.О. 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                    О.Ясинецький 
 
Заступник міського голови                                                    О.Дзига 
 
Начальник управління економіки                                         О. Жилін 
 
Заступник начальника управління                                        В. Рибкін 
економіки        
 
Начальник юридичного відділу                                   Т.Камінська               
 

  
 
                

 


