ПРОЕКТ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу Одеського міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2 Одеської міської ради Одеської області основних засобів»

Відповідно до ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада             2007 року №1314, Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013р. №3333-VI, у зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі Одеського міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2  Одеської міської ради Одеської області, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                          «Про надання згоди на списання  з балансу Одеського міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2 Одеської міської ради Одеської області основних засобів» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.

В.о. міського голови, 
секретар міської ради								О. Бриндак



Керуючий справами                                     		
 
Вик. Цвірінько  

Додаток 
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради від
№ 

Про надання згоди на списання з балансу Одеського міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2 Одеської міської ради Одеської області основних засобів

Відповідно до ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада             2007 року №1314, Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013р. №3333-VI, у зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі Одеського міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2  Одеської міської ради Одеської області, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Надати згоду на списання з балансу Одеського міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2  Одеської міської ради Одеської області основних засобів, непридатних до використання, згідно з переліком (додається).

2.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.



В.о. міського голови, 
секретар міської ради	О. Бриндак


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуючий справами	

Додаток  
до рішення
Одеської міської ради від 
№ 

ПЕРЕЛІК
майна Одеського міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2  Одеської міської ради Одеської області, що підлягає списанню

№ з/п
Марка та модель
автомобіля
Інвентарний номер
Державний номер автомобіля
Рік
випуску
Балансова вартість (грн)
Знос
1
Автомобіль ГАЗ-52
10560001
92-25 ОДО
1989
2599,0
100 %
2
Автомобіль ГАЗ-52
10560009
50-09 ОДЩ
1978
1551,0
100 %
3
Автомобіль ГАЗ-5201
10560010
55-05 ОДО
1989
2300,0
100 %





Секретар ради                                                                                О. Бриндак










