
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
10 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

17 серпня 2018 року № 341

Про списання основних засобів

Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,відповідно до ст. 56 Бюджетного кодексу України,Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,«Положення
про Міністерство фінансів України», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 , наказу Міністерства
фінансів України від 13.09.2016 р. № 818, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 07.10.2016р № 1336/29466 « Про затвердження типових
форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору
та порядку їх складання,розглянувши рекомендації постійних комісій міської
ради,Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Списати з балансу виконавчого комітету Гребінківської міської
ради основні засоби фізично зношені, морально застарілі, непридатні
для використання балансовою вартістю 932 грн. ( дев’ятсот тридцять
дві грн.) згідно накладної № 2 (додається).

2.Списати основні засоби для подальшого розбирання,а саме столита
шафи, та оприбуткувати , як дрова в кількості 150 кг. Гребінківському
комбінату комунальних підприємств.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг ( Бунько О.М. ).

Секретар міської ради Л.В.Цапенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова

В.І.Колісніченко

НАКЛАДНА№ 2

Відпущено: Виконавчим комітетом Гребінківської міської ради

Одержано:

Через:

Гребінківським Комбінатом комунальних підприємств

Зінченко Володимира Миколайовича

№ від

№ Найменування Одиниця
виміру

Кількість Ціна
без ПДВ

Сума
без ПДВ

1 Стіл письмовий (інвентарний № 010160004) шт 1 121 121
2 Стіл письмовий (інвентарний № 010160005) шт 1 121 121
3 Стіл для засідань (інвентарний№ 010160006) шт 1 93 93
4 Шафа для навчальних посібників (інвентарний№ 0101600016) шт 1 106 106
5 Шафа для навчальних посібників (інвентарний№ 0101600017) шт 1 106 106
6 Шафа плетільна (інвентарний № 010160001) шт 1 115 115
7 Шафа книжкова (інвентарний № 010160008) шт 1 135 135
8 Шафа книжкова (інвентарний № 010160009) шт 1 135 135

ВСЬОГО : 932 932

Всього відпущено 8 (вісім) найменувань

на суму 932 грн 00 коп ( дев"ятсот тридцять дві гривні 00 копійок)

Відпустив В.М. Зінченко Прийняв О.М.Бунько
(Заступник міського голови) (Начальник Гребінківського ККП)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова

В.І.Колісніченко
1.07.2018р.

Акт № 28
від 1 липня 2018 року

Комісія у складі:
Голова комісії – Зінченко Володимир Миколайович,заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів;
Заступник голови комісії - Черненкова Ірина Володимирівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності виконавчого комітету міської ради;
Секретар - Ічанська Зінаїда Миколаївна, заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
виконавчого комітету міської ради;
Члени комісії:
Лазоренко Тамара Федорівна – начальник відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної

політики міської ради;
Рябека Лариса Олександрівна – начальник відділу містобудування,архітектури та житлово-комунального

господарства виконавчого комітету міської ради;
Антонов Василь Олексійович – головний спеціаліст відділу інфраструктури,муніципальних

ініціатив,інвестицій та енергоменеджменту міської ради,що діє на підставі рішення № 300 від 8.06.2018 р.,
склали даний акт про те, що нижче перераховані основні засоби з довготривалою експлуатацією застаріли,
подальшому ремонту та експлуатації не підлягають,тому пропонуються до списання івилучення з обліку
підзвітних осіб,а саме:

- стіл письмовий – 2шт. на суму 242 грн (інвентарний № 010160005 - № 010160004)
- стіл для засідань -1 шт. на суму 93 грн (інвентарний № 010160006)
- шафа для навчальних посібників – 2 шт на суму 212 грн. (інвентарний № 010160017 –

№ 010160016)
- шафа плетільна – 1 шт. на суму 115 грн (інвентарний № 010160001)
- шафа книжкова – 2 шт. на суму 270 грн (інвентарний № 010160008 - № 010160009)

Всього : кількість 8 шт. на суму 932,00 грн.

Голова комісії :

Заступник голови комісії:

Секретар :

Члени комісії :

В.М.Зінченко

І.В.Черненкова

З.М.Ічанська

Т.Ф.Лазоренко

Л.О.Рябека

В.О.Антонов
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