
                                                            Проєкт          

                                                        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  

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

від 17 лютого 2022 року    

м. Городня 

 

Про  надання дозволу  на 

списання комунального майна 

 

Розглянувши клопотання КНП «Городнянська міська лікарня» 

Городнянської міської ради та КП «Кузницьке» Городнянської міської ради, 

щодо надання дозволу на списання основних засобів, відповідно до 

«Положення про порядок списання майна комунальної власності 

територіальної громади Городнянської міської ради», затвердженого 

рішенням тринадцятої (31) сесії сьомого скликання Городнянської міської 

ради від 26.03.2019 року, враховуючи рекомендації постійно діючої  

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності, керуючись статтями 

25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 
 

     1.Надати дозвіл на списання основних засобів  комунальному 

некомерційному підприємству «Городнянська міська лікарня» Городнянської 

міської ради: 

1.1. автомобіля УАЗ 39, реєстраційний номер СВ 1768 АВ, інвентарний  

№ 10520009, рік випуск 1991, первісною вартістю  21033,00 грн. сума 

нарахованого зносу 21033,00 грн.; 

1.2. автомобіля ГАЗ 3307, реєстраційний номер 70-75 ЧНП, інвентарний 

№ 105200036, рік випуск 1921, первісною вартістю  60017,00 грн. сума 

нарахованого зносу 60017,00 грн; 

2.Надати дозвіл на списання комунальному підприємству «Кузницьке» 

Городнянської міської ради автомобіля САЗ 3307, інвентарний № 10510003, 

рік випуск 1992, первісною вартістю  1874,00 грн. сума нарахованого зносу 

1874,00 грн. 

3.Надати дозвіл на списання відділу  житлово-комунального господарства, 

благоустрою, архітектури та будівництва  Городнянської міської ради мотокоси 

Stihl (FS100), інвентарний  №101610001, первісною вартістю 5254,00 грн., сума 

нарахованого зносу  5254,00 грн. 

     2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

Міський  голова                                                                    Андрій БОГДАН 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення дванадцята сесія  восьмого скликання  Городнянської 

міської ради «Про  надання дозволу на списання комунального   майна» 

 
 

Керуючись ст. 25,  60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до «Положення про порядок списання майна 

комунальної власності територіальної громади Городнянської міської ради», 

затвердженого рішенням тринадцятої (31) сесії сьомого скликання 

Городнянської міської ради від 26.03.2019 року, звернень КНП 

«Городнянська міська лікарня» Городнянської міської ради, КП «Кузницьке» 

Городнянської міської ради,  було підготовлено вищезазначений проект 

рішення. 

Пропонується погодити списання з балансу шляхом ліквідації основні 

засоби, які знаходяться на балансі КНП «Городнянська міська лікарня» 

Городнянської міської ради КП «Кузницьке» Городнянської міської ради,   

Причиною списання основних засобів є  вихід з ладу основних систем 

та механізмів. 

 

 

 

 Спеціаліст з питань комунальної 

 власності відділу економіки, 

 транспорту, торгівлі  та інвестицій                                 Віта Осадча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


