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ПРОЄКТ 
Доповнений 21.10.2020 року 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_____________ СЕСІЯ  VІI  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

____________2020 року м. Вижниця 

 

Про надання дозволу на списання 

основних засобів підприємств, установ, 

організацій, які використовують майно, 

що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району  

 

 Керуючись частиною 2 статті 43 та частиною 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку 

списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району, затвердженого рішенням шостої сесії районної ради VII скликання від 

21 квітня 2016 року № 115-6/16 «Про управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району», розглянувши 

клопотання Вижницької районної державної адміністрації від   08 вересня           

2020 року №01.34-1045 та 15 жовтня 2020 року №01.34-1208, відповідні 

документи на списання основних засобів, що перебувають на балансі  відділу 

освіти Вижницької районної державної адміністрації, а також транспортного 

засобу -  шкільного   автобусу I-VAN A07A1-10, реєстраційний (державний 

номерний знак) №: СЕ2373ВА, який примусово було вилучено В/Ч В 2235 

м.Чернівці, згідно рішення Чернівецького обласного військового комісаріату 

від 09 квітня 2014 року №1174, у зв’язку з введенням часткової мобілізації, та 

повернуто згідно акту в 2019 році військовою частиною А 3029 відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації розкомплектованим та таким, що 

не підлягає подальшій експлуатації  і ремонту (судова  експертиза  - акт   №23-

03-19     від 11 квітня 2019 року, висновки №23/1-03-19 від 08 травня 2019 року 

та №58-06-19 від 24 липня 2019 року),  враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, районна рада   
 

 

 

ВИРІШИЛА: 
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1. Надати дозвіл відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації (ГРИНЧУК Ганна): 

1.1.  на списання основних засобів, що належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селища, міст району, як таких, що непридатні для 

подальшого використання та не підлягають ремонту і відновленню, згідно 

переліку, що додається (додаток 1); 

 1.2. на списання транспортного засобу - шкільного автобусу  I-VAN 

A07A1-10, інвентарний № 1015/110013, первісною балансовою   вартістю   -  

296 250,00 грн, знос   становить   86%  -  254283,25   грн,    залишковою 

вартістю -  41 966,75 грн, реєстраційний (державний номерний знак) №: 

СЕ2373ВА, ідентифікаційний номер (VIN): Y6DA07A10C0002232, об’єм 

двигуна: 5675 см куб., тип палива - дизельне, колір жовтий, рік випуску: 2012, 

розкомплектованого та такого, що не підлягає подальшій експлуатації  і 

ремонту (судова  експертиза  - акт   №23-03-19     від 11 квітня 2019 року, 

висновки №23/1-03-19 від 08 травня 2019 року та №58-06-19 від 24 липня 2019 

року). 

2. Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації здійснити 

заходи по списанню основних засобів, відповідно до вимог чинного 

законодавства України, про що надати відповідні документи у виконавчий 

апарат районної ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (НИКИФОРЯК Юрій). 

 

 

Голова районної ради                                             Михайло АНДРЮК 

 
ВИКОНАВЕЦЬ: 

В.о начальника відділу освіти Вижницької  РДА                            Ганна ГРИНЧУК                                                               

       

ПОГОДЖЕНО:  

Заступник голови районної ради     Сергій  ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради                Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувака юридичного відділу виконавчого                               Ксенія ГОЛОБУЦЬКА 

апарату районної ради          

 

Завідувач загального відділу виконавчого  

апарату районної ради         Юрій ФЛОРА   

 

Голова постійної комісії районної ради 

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій       Юрій НИКИФОРЯК  
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Додаток 1 

до проєкту рішення ____ сесії  

районної ради VІІ скликання  

______________ № __________ 

 

ПЕРЕЛІК  

 

обладнання, що пропонується до списання  

по відділу освіти Вижницької районної державної  адміністрації 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва шкіл 

 

 

Назва  матеріальних цінностей 

Рік 

випуску 

та дата 

введення 

в експл. 

Інвентарний  

номер 

Первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

грн 

Знос, 

грн  

Балансо 

(залишкова)

вартість, 

грн 

1. Банилівська  ЗОШ I-

III ст.ім.Івана 

Діяконюка 

Бензопила STIHL б/у 08.2007  

28.12.2019 
1113/17025 1125,00 562,50 562,50 

2. Берегометська  ЗОШ 

I-III ст.№2 

Котел’’Колві’’1.100 СР 02.2013  

28.02.2014 
101490399 23053,00 8642,71 14410,29 

3. Берегометська  ЗОШ 

I-III ст.№2 

Котел’’Колві’’1.100 СР 10.2011  

30.11.2012  
1014/190160 10824,00 2612,20 8211,80 

4. Берегометська  ЗОШ 

I-III ст.№2 

Насос глубінний SKM-100   

24.06.2014       
11137161 1377,00 688,50 688,50 

 Разом    36379,00 12505,91 23873,09 

 

 

 

Керуючий справами районної ради       Георгій ІВОНЯК 

 

 


