
 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Шістнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

19 травня 2022 року                         м. Сновськ                                         № 8-16/VІII 

 

Про списання майна комунальної власності  

Сновської міської територіальної громади  

 

Розглянувши доповідні записки старост Староруднянського та Смяцького 

старостинських округів, у зв’язку з пошкодженням майна комунальної власності, 

пов’язаним з військовими діями окупантів РФ; керуючись Положенням про 

порядок списання майна комунальної власності територіальної громади в особі 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (затверджене 

рішенням 12 сесії міської ради  7 скликання від 24 жовтня 2017 року № 6-12/VIIІ), 

статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за 

рекомендацією постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг   

міська рада вирішила:  

 

1. Списати майно комунальної власності територіальної громади в особі 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, а саме:  

–   споруду №1 (будинок для вчителів), 1920 року побудови, інвентарний 

номер 101320138, балансовою (первісною) вартістю 9737,00 грн., балансовою 

(залишковою) вартістю 0,00 грн., розташовану за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, с. Стара Рудня, вул. Киреєва, 21;  

–  автобусну зупинку, 2016 року побудови, інвентарний номер 101330062, 

балансовою (первісною) вартістю 22500,00 грн., балансовою (залишковою) 

вартістю 16136,25 грн., розташовану в с. Смяч Корюківського району Чернігівської 

області.  

  2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради: 

– списання вищезазначеного майна проводити в порядку, визначеному 

Положенням про порядок списання майна комунальної власності територіальної 

громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області, затвердженим рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 

2017 року  № 6-12/VIIІ та чинним законодавством України; 

– після завершення процедури списання скласти відповідний звіт за 

встановленою формою. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С. Виблов). 

 

Міський голова                                                                        Олександр  МЕДВЕДЬОВ 


