
                                                                  

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

                      Р І Ш Е Н Н Я              

(двадцять четверта  (42) сесія сьомого скликання) 

  

Від  06 серпня 2020 року 

м. Городня 

 

Про  надання дозволу на списання  

комунального майна 

 

Враховуючи непридатність будівель для подальшого використання у зв’язку з 

руйнуванням, взявши до уваги , що проведення ремонтних та відновлювальних  робіт на 

об’єктах є затратними та недоцільними, відповідно до  «Положенням про порядок 

списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади Городнянської 

міської ради» затвердженого рішенням сесії 26.03.2019року , керуючись статтями 25, 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійно діючої  комісію з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони 

природи Городнянської міської ради , міська рада 

 

                                                  В И Р І Ш И Л А : 

 
 1. Надати дозвіл на списання нерухомого майна комунальної власності об’єднаної 

територіальної громади Городнянської міської ради у зв’язку з непридатністю для 

подальшого використання, внаслідок фізичного зносу та знаходження в аварійному стані ,  

ремонт якого є недоцільний 

1.1. Приміщення пральні , що знаходиться в с. Мощенка, вул. Цимбаліста 36А 

інвентаризаційний номер 10300006, балансовою вартістю 13352,00 грн. сума нарахованого 

зноса 13352,00грн, 

1.2. Приміщення під гараж, що знаходиться в с. Мощенка, вул. Цимбаліста 36А 

інвентаризаційний номер 10310024 балансовою вартістю 1819,00грн. сума нарахованого 

зноса 1819,00грн. 

1.3. Будівля за адресою м. Городня, вул. Чумака 16. інвентаризаційний номер 

10300002 балансовою вартістю 48661,00 грн, сума нарахованого зноса 48661,00 грн 

1.4. Приміщення в с. Слобода, вул. Шевченка, 9 інвентаризаційний номер 101303 

балансовою вартістю 1000,00 грн. сума нарахованого зноса 1000,00 грн. 

  2. Комісії по прийняттю на баланс , передачі та списанню основних засобів 

провести обстеження вищезазначеного майна та скласти відповідний акт.  

    3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності провести відповідні операції в 

бухгалтерському обліку. 

     4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на  постійну комісію з 

питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи Городнянської 

міської ради. 

 

 
Міський  голова                                                                                              А.І. Богдан 

 



 

 


