
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять четверта сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

5  жовтня  2022 року      Деражня                                  № 5 

 

Про надання згоди на списання об’єктів  

комунальної власності Деражнянської  

міської територіальної громади 

          

 На підставі статті 25, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

08.11.2007 року №1314 (зі змінами) «Про затвердження порядку списання 

об’єктів державної власності», розглянувши звернення в.о. директора КНП 

«Деражнянська МБЛ» Олександра КОРОЛЮКА від 22 серпня 2022 року 

№1462 (вхідний №1686/02.02-08 від 29.08.2022 року) про надання дозволу на 

списання об’єктів комунальної власності, Акту інвентаризації об’єктів, які 

пропонуються до списання, Акту обстеження бібліотечного фонду, 

Протоколу засідання комісії зі списання основних засобів, а також 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати дозвіл КНП «Деражнянська МБЛ» на списання об’єктів 

комунальної власності, які знаходяться на його балансі у зв’язку з 

недоцільністю відновлення, та такими, що прийшли у непридатність до 

подальшого використання, фізично зношені та підлягають списанню і 

вилученню з обліку: 

 

 1) бібліотечні фонди (книги) в кількості 151 шт на суму 3548,00 грн. 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності  ( голова комісії Ігор СУЛІН). 

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 

 



 

 

 

ВИСНОВОК 

 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства 

та комунальної власності щодо надання згоди на списання об’єктів 

комунальної власності, які знаходяться на балансі 

 КНП «Деражнянська МБЛ» 

 

 

«_5_»  жовтня 2022 року 

 

 

До питання: Про надання згоди на списання об’єктів комунальної 

власності Деражнянської міської територіальної громади 

 

 Розглянувши та вивчивши питання про доцільність списання об’єктів 

комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади, Акту 

інвентаризації об’єктів, які пропонуються до списання, Акту обстеження 

бібліотечного фонду, Протоколу засідання комісії зі списання основних 

засобів, відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постійна комісія міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності 

 

Вважає за доцільне списати:  

 

-  бібліотечні фонди (книги) в кількості 151 шт на суму 3548,00 грн  

 

які знаходяться на балансі КНП «Деражнянська МБЛ». 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства  

та комунальної власності       Ігор СУЛІН 

 

 


