ПРОЕКТ


Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                     «Про надання згоди на списання з балансу КП «Одесміськелектротранс» будівель та споруд, непридатних для подальшого використання та таких, що підлягають списанню»


Відповідно до ст. 29,  ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про міський електричний транспорт», рішення Одеської міської ради від 16.04.2013 р. № 3333-VI                     «Про затвердження Порядку списання  об’єктів комунальної власності»,                       у зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації основних засобів,                  які знаходяться на балансі комунального підприємства «Одесміськелектротранс», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                          «Про надання згоди на списання з балансу КП «Одесміськелектротранс» будівель та споруд, непридатних для подальшого використання та таких,                   що підлягають списанню» (додається).

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Шаламая К.І. 


Міський голова					О. Костусєв




Керуюча справами					Т. Герасименко

Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від
№


Про надання згоди на списання з балансу        КП «Одесміськелектротранс» будівель та споруд, непридатних для подальшого використання та таких, що підлягають списанню


	Відповідно до ст. 29,  ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про міський електричний транспорт», рішення Одеської міської ради від 16.04.2013 р. № 3333-VI                «Про затвердження Порядку списання  об’єктів комунальної власності»,                   у зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації основних засобів,                  які знаходяться на балансі комунального підприємства «Одесміськелектротранс», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

	1. Дати згоду на списання з балансу КП «Одесміськелектротранс» будівель та споруд, непридатних для подальшого використання та таких, що підлягають списанню, згідно з переліком (додається).

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку і  морегосподарського комплексу.



Міський голова								О. Костусєв



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради




Керуюча справами						     	Т. Герасименко



Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 
№



Перелік будівель та споруд КП «Одесміськелектротранс», непридатних для
подальшого використання та таких, що підлягають списанню



№ з/п


Найменування основного засобу


Інвен-тарний №


Дата введення в експлуатацію


Балансо-ва вартість
(грн)


Нарахована сума
амортизації

Залишкова вартість (грн)


Тривалість
експ-
луатації              в роках
1
Будівля для мийки деталей
123
01.01.1967 р.
2 545,12
2 267,53
277,59
45
2
Гаражі
112
01.09.2003 р.
11 000,00
4 211,85
6 788,15
9(56)
3
Будівля адміністративного корпусу
120
01.01.1966 р.
4 403,40
3 903,89
499,51
46



Секретар ради                                                                          О. Бриндак













Вик. Полунін 



