
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “ ____ “ ________ 20___року         № _____

Про надання дозволу на списання
основних засобів товариству з
обмеженою відповідальністю
науково-виробничої фірми “Екоцентр”

Керуючись  статтею  143  Конституції  України,  підпунктом  1  пункту  “а”
статті  29,  частиною  п’ятою  статті  60  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  Положенням  про  порядок  списання  та  передачі
майна,  що належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади міста
Кіровограда,  затвердженим  рішенням  міської  ради  від  11  грудня  2012  року
№  2099,  враховуючи акти  комісії  для  проведення інвентаризації  та  списання
основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів від 04 липня
2021  року,  зважаючи  на  лист  товариства  з  обмеженою  відповідальністю
науково-виробничої  фірми  “Екоцентр”  від  27  серпня  2021  року  №  41/21,
у зв'язку  з  неможливістю  використання  основних  засобів  у  складі  цілісного
майнового  комплексу  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  науково-
виробничої  фірми  “Екоцентр”  за  цільовим призначенням Виконавчий комітет
Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В :

1.  Дати  дозвіл  товариству  з  обмеженою  відповідальністю  науково-
виробничої  фірми  “Екоцентр”  на  списання  з  балансу  основних  засобів  та
малоцінних  необоротних  матеріальних  активів  у  зв'язку  з  фізичною
зношеністю, недоцільністю ремонту та таких, що не підлягають ремонту, згідно
з додатком.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми
“Екоцентр”:

1)  здійснити  списання  з  балансу,  указаних  у  пункті  1  орендованих
основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів відповідно
до вимог ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2)  кошти,  отримані від реалізації  металобрухту списаних вищевказаних
орендованих основних засобів,  непридатних для  використання,  направити до
міського бюджету;
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3) витрати  на  списання  майна, вказаного  в  пункті  1 цього  рішення,
віднести до витрат орендаря;

4) надати  до  управління  комунальної  власності  Кропивницької  міської
ради звіт з документами, що підтверджують виконання заходів, передбачених
цим рішенням.

3.Управлінню комунальної власності Кропивницької міської ради вчинити
дії щодо внесення змін до складу орендованого майна.

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ

Алла Усатова 35 83 31


