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Проект доопрацьовано 17.03.2020 р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Ринок Привоз» основних засобів»
 
Відповідно до статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада   2007 року № 1314, Порядку списання об’єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 квітня  2013 року        № 3333-VI, у зв’язку з непридатністю для подальшої експлуатації основних засобів, що знаходяться на балансі комунального підприємства «Ринок Привоз», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                          «Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Ринок Привоз» основних засобів»  (додається).


	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б.

 
Міський голова 							                   	Г. Труханов

Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Машьянов 34-14-69
          (Шульга 740-75-82)
 














Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№

Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Ринок Привоз» основних засобів


Відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, Порядку списання об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3333-VI, у зв’язку з непридатністю для подальшої експлуатації  основних засобів, що знаходяться на балансі комунального підприємства «Ринок Привоз», Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на списання з балансу комунального підприємства «Ринок Привоз» основних засобів, непридатних для подальшого використання, згідно з переліком (додається).

2. Доручити комунальному підприємству «Ринок Привоз»:
2.1. Вжити заходів з розбирання (демонтажу) майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, після чого забезпечити оприбуткування усіх вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, придатних для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання.
2.2. Оприбуткувати непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати як вторинну сировину (металобрухт тощо).
2.3. У місячний строк після закінчення процедури розбирання (демонтажу) та оприбуткування майна надати до управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради звіт про списання майна згідно з чинним законодавством України.     

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


Міський голова                                                                          		Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами                                                                        	О. Оніщенко

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
№




ПЕРЕЛІК
основних засобів комунального підприємства «Ринок Привоз», непридатних для подальшого 
використання, що підлягають списанню


№
з/п
Найменування
основних засобів
Інвентарний            номер
Рік випуску
Вартість (грн)
Знос
(%)




Первісна
Залишкова

	

ВАЗ 21074
0316
1999
16 000,0
-
100
	

ГАЗ 33021-402
0417
2000
16 583,33
-
100




    Секретар ради                                                                                    						О. Потапський
Інформація 
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Ринок Привоз основних засобів»  

СУТЬ ПИТАННЯ

Розпорядженням міського голови від 20.01.2015 р. № 18 «Про створення комісії з ліквідації Комунального підприємства «Ринок Привоз» створено ліквідаційну комісію, якою проведено всі передбачені чинним законодавством процедури з ліквідації підприємства.
Для завершення процедури ліквідації розпочатковано перевірку фіскальною службою.
Однак, станом на  теперішній час на балансі підприємства знаходяться два автотранспорті засоби: ВАЗ 21074; ГАЗ 33021-404.
Означені транспортні засоби є непридатними до подальшого використання. 
Порядком списання майна та об’єктів комунальною власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року          № 3333-VI  встановлено, що для комунальних підприємств, дозвіл на списання майна надається Одеською міською радою. 
Відповідно до пункту 3 ПБУ 7 об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у випадку його вибуття внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.
Разом з тим, підприємства комунальної власності зобов’язані дотримуватись певної процедури списання основних засобів згідно із Порядком списання об’єктів державної власності», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року № 1314 та Порядком списання об’єктів комунальної власності, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013 року № 3333-VI, а саме Одеська міська рада надає дозвіл на   списання основних засобів непридатних для подальшого використання.
Проект рішення Одеської міської ради «Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Малиновський ринок» основних засобів» вноситься виконавчим комітетом Одеської міської ради.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ
Відсутні

ФІНАНСОВИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТКИ)
Відсутні

Начальник управління                                                          С.В. Машьянов

