ПРОЕКТ
УКРАЇНА
С Л О В ‘Я Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від ____________ № ________
м. Слов’янськ
Про надання дозволу комунальному підприємству
Слов’янської районної ради Донецької області
«Редакція газети «Вісті» на списання майна
Відповідно до статті 319, частини 2 статті 327 Цивільного Кодексу України, пункту
20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження
Порядку списання об'єктів державної власності», згідно Порядку складання типових форм
з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України 13.09.2016 № 818, Порядку відчуження та
списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в
управлінні районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 26.08.2011 № 6/8141 (зі змінами та доповненнями), Положення про порядок управління об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Слов’янського району, затвердженого
рішенням районної ради від 29.04.2015 № 6/34-569, розглянувши акт експертизи
технічного стану від 12.06.2018 № 97, акт списання основних засобів від 18.07.2018, акт на
списання малоцінних необоротних матеріальних активів від 18.07.2018, клопотання КП
«Редакція газети «Вісті» від 18.07.2018 № 17, враховуючи висновок постійної
депутатської комісії з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету
і фінансів, управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району,
регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва,
Слов’янська районна рада,ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл балансоутримувачу – комунальному підприємству Слов’янської районної
ради Донецької області «Редакція газети «Вісті» /Кульбака О.Г./ на списання з балансу
майна, згідно додатків.
2. Рекомендувати КП «Редакція газети «Вісті» /Кульбака О.Г./ провести списання майна у
відповідності до чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
соціального та економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів, управління
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, регуляторної та
інвестиційної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва /Бондаренко/.
Голова районної ради

К.Г.Черніков

