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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про надання дозволу Навчально-виробньчому 
центру творчості молоді на списаННJI 
основних засобів, що перебувають у них на 
балансі 

. 
Розгmmyвши звернеННJI Навчально-виробничого центру творчості 

молоді від 15.01.2010. Н!! 6, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України 
<<Про місцеве самОВРJlДyвання в Украіні», рішеННJIМ Броварської міської ради 
від 20.12.2007. Н!! 550-30-05 «Про затвердxs:еННJI Порядку списaнвJI основних 
засобів з балансів підприємств, установ та організацій територіальної 
громади м.Бровари», враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної 
власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списанни основних засобів, що перебувають на 
балансі Навчально-виробничого центру творчості молоді згідно з додатком. 

2. Керівнику установи зазначеної в пункті 1 цього рішеННJI, відобразити 
в бухгалтерсЬКdму обліку зміни в складі основних засобів ·на підставі актів на 

\ 
списаННJI .. 

3. Контроль за виконaННJIМ цього рimенни покласти на заступника 
міського голови Руденка В.В. . 
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Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м. Бровари 

від _____ --
Н!! ___ ----

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

начВJ1ЬНИК УПРaвJlі~ 
комунальної влаСНОСТІ -

ЛаГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начвnьник ЮРИДІАИого 

відцiny-

ВИКОнуюча обов' JlЗКИ 
начальRИXaЗaranьноro 

Відцілу-голоВ1ШЙ спеціаліст 
загального відділу 

заС'1'уПвик ГОлови ПОстійної КОмісії 
з питань КОМУнальноі 
ВЛасності та ПРиватизації _ 

000103 
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Ю.А,Сер1Р 



N!! Назва основних 

піп засобів 

1. 
Системний блок 
Р-П-350 

Копіювальний 
2. апарат «Сanоп» 

FC 108 

3. Підйомник 

Всього: 

понуючий обов'язки 

Додаток 

до рішеННJI Броварської 

міської ради 
від N!! ---------- ---------

Перелік основних засобів Навчально-виробничого центру 
творчості молоді, що ПЇДЛJIГaЮТЬ списанню 

Інвевтар- Первісна 
Залишко Рік 

Знос, в введення в ... 
Причина списання 

. 
нии ваРТІСТЬ, . 

грн. ваРТІСТЬ, експ.луа-
номер грн. 

грн тацію 

10480022 
ВИЙIПJIИ з ладу материнська плата та 

3123,00 3123,00 О 2000 
відеокарта 

Не працює плата управління блоку 
10480001 3654,00 3654,00 О 1992 

живлеНWI 

Розшарування троса, обрив 

10490024 
одиноких проволок троса, поломка 

7105,00 7105,00 О 1990 
запірної чеки (стопора). Ремонту не 

пiдnягaє. 
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м іського ГОЛОВИ - секретар ради 
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