
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про надання дозволу організаціям комунальної 
власності на списання основних засобів, що 
перебуваlOТЬ у них на балансі 

l 

Розглянувши звернення управління освіти Броварської міської ради від 
27.09.2006 N!!873, відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради 
від 30.08.2006 N!! 118, керуlOЧИСЬ пунктом 5 статті 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в У країні", враховуlOЧИ рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, MicЬJca рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів, що перебувВlОТЬ на балансі 
таких комунальних та організацій: 

1.I.Управління освіти, згідно з додатком 1. 
1.2.Відділу фізичної культури і спорту, згідно з дoдaT~OM ~: . 
2. Керівникам вищевказаних ко~унальних орган.lзацlИ . Вlдоб~ази~и в 

бухгалтерському обліку зміни в склаДІ основних засоБІВ на ПІдстаВІ актІВ на 

списання. . 
3 Контроль за виконання . ення покласти на заступника МІСЬКОГО 

гол~ви ВОЗНЯІ(а С.М. ~ 'І- Р.8 1 ,., 

Міський голова 

м.Бровари 

від "~~ -I~. 
Н!! /§і - ((-()§ 

В.О.Антоненко 

. . 



Подання: начальник УправліН~Я 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 

000727 

"іО.П.РогаТЮk 

І.В.Сanожко 
~~~---

f 

7 
С;-:$- І.Г.Лавер 

~_r--
~ Н.І.Гнатюк 

М.А.Пелих ------fJ!.--

.. .. . . .. . . .. ' 



, 
Х2 Назва основного 

піп засобу . 

1 2 
1 Холодильник 

«ДHe~-2» 

1 ВСЬОГО 

Перелік основних засобів, що підлягають списанню 
по У правлінню освіти. 

Інвентарний Причина списання Первісна . 
номер ваРТІСТЬ 

(грн.) 

З 4 5 
10490007 Корозія корпусу 210,00 

270,00 

Додаток 1 
до рішення 

Броварської міської ради 

від.l.1."-І: Об N2-'/4P,~t'-PF 

Знос Залишко- Надійшов в 

(ГРН.) ва установу . 
ваРТІСТЬ 

на (рік) 
01.11.06 
(грн.) 

6 1 8 
210,00 0,00 1986 

270,00 0,00 1986 



N!! 
піп 

1 
1. 

2. 

Назва основного 

засобу 

2 
Картоплечистка 

М'ясорубка 

Всього 

Перелік основних засобів, що підлягають списанню 

по ДНЗ «Барвінок» 

Інвентарний Причина списання Первісна 

номер варТІСТЬ 

(грн.) 

3 4 5 
10490013 Розбитий активатор 216,00 

та корпус підшип-

ника. 

10490010 Зношені шестерні 130.00 
peдyктop~ злwманий 

шнек та ножі. 

346,00 

Міський голова В.О.Антоненко 

Знос Залишко- Надійшов в 

(грн.) ва установу . 
варТІСТЬ 

на (рік) 

01.11.06 
(грн.) 

6 7 8 
216,00 0,00 1984 

130,00 0,00 1988 

346,00 0.00 



Подання: 

начальник Управління 

комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

__ ~--.а...'_іУ> ___ ~_Ю.П.Роra'ПОк 

~-::::::2:::::"'-41=.-- с.м.ВозЮІК 



Перелік основних засобів, що підлягають списанню 
по відділу фізичної культури і спорту. 

N!\ Назва основного \ Іввeнmрний \ Причина списання Первісна 

піп засобу номер вартість 
(грн.) 

1 t 2 3 4 5 
І. 'автобус КАВЗ 3271 10530001 1974 р. випуску. Не 43500,00 

пiдmIгає ремонту, 

модифікація даної 

марки, вузли та 

агрегати понад 20 . 
зняті роюв з 

виробництва. Непри-
--= ~-
,181' 

ВСЬОГО 
~Тkц 

11_ .,. СІ"" .. . І ,~~ 43500,00 

Міський голова В.О.Антоненко 

Додаток 2 
до рішення 

Броварської міської ради 

від6-r/~1?6 N2~б"~-h~ 

Знос /3ШIllIJlКО- l-І:.utіі1I1Ю81 
(грн.) шt ~'С1·Шfс.Ш~' 

І IШР1'іС1'1, 
II~' (PЇI\) 

() І . І І. ()() 
t ".''11. ) 

-:зsgо.(;~ -/- --()}tї=-h~~5 ---

І 43500,00 І 0,00 
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