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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
___ березня 2019 року       № 

 

смт Новоархангельськ 

 

Про списання майна спільної  

власності територіальних громад  

сіл та селища району 

 

Керуючись статтею 43 і пунктом 10 розділу Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

районна рада 

вирішила: 

 

1. Дозволити Підвисоцькому навчально-виховному об’єднанню 

провести списання котла опалювального КТО 149-166, заводський 

номер 745, інвентарний номер 10061274, балансова вартість 8964 

грн, балансоутримувачем яких є Покотилівська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Підвисоцького НВО, який ремонту не підлягає, до 

подальшого використання не придатний відповідно до висновків 

постійно діючої комісії в установі та представленого акта на 

списання основних засобів. 

 

2. Підвисоцькому навчально-виховному об’єднанню провести 

списання згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

начальника відділу освіти районної державної адміністрації та 

постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, 

власності, інвестиційної діяльності та приватизації. 

 

 

 

Голова районної ради     О.М.Сова 
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
___ березня 2019 року       № 

 

смт Новоархангельськ 

 

Про списання майна спільної  

власності територіальних громад  

сіл та селища району 

 

Керуючись статтею 43 і пунктом 10 розділу Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

районна рада 

вирішила: 

 

1. Дозволити Підвисоцькому навчально-виховному об’єднанню 

провести списання котла опалювального КТО 149-166, заводський 

номер 633, інвентарний номер 10410374, балансова вартість 9191 

грн, балансоутримувачем яких є Копенкуватська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Підвисоцького НВО, який ремонту не підлягає, 

до подальшого використання не придатний відповідно до висновків 

постійно діючої комісії в установі та представленого акта на 

списання основних засобів. 

 

2. Підвисоцькому навчально-виховному об’єднанню провести 

списання згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

начальника відділу освіти районної державної адміністрації та 

постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, 

власності, інвестиційної діяльності та приватизації. 

 

 

 

Голова районної ради     О.М.Сова 

 


