
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 06.09.2018 р. № 1886 

м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради  

«Про внесення змін до рішення  

міської ради від 10.02.2012 року №664» 

 

 

Керуючись пунктом 1 статті 59, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи доповідну записку 

департаменту міського господарства міської ради,  виконавчий комітет міської  

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 10.02.2012 року №664» (додається). 

2. Подати вищезазначений проект рішення  на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату міської ради 

для включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови С. Матусяка. 

 

 

 

 

 

Міський голова                         С. Моргунов  
 

 

 

 
 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

міської ради 

від 06.09.2018 р. № 1886 

 

 

Проект рішення міської ради 
 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 10.02.2012 року №664 

 

 

Керуючись пунктом 1 статті 59, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи доповідну записку 

департаменту міського господарства міської ради,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Порядку списання об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Вінниці з балансів комунальних підприємств і 

організацій міської ради (крім бюджетних установ), затвердженого рішенням 

міської ради від 10.02.2012 року № 664, а саме:  

1.1. Викласти пункт 5 Порядку у новій редакції: 

«5. Списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі 

якого воно перебуває, на підставі прийнятого виконавчим комітетом міської 

ради рішення про надання згоди на його списання. При цьому первісна 

(переоцінена) вартість одиниці (комплекту) основних засобів, що підлягають 

списанню за рішенням виконкому міської ради становить 30 тис. гривень і 

більше, а також будівлі, споруди, приміщення, передавальні пристрої, 

транспортні засоби незалежно від їх вартості. 

Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей 

правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами 

обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли 

встановлено заборону розпорядження майном). 

Рішення про надання згоди на списання об'єктів незавершеного 

будівництва,  приймається виконавчим комітетом міської ради. 

Списання повністю амортизованих основних засобів комунального 

підприємства чи організації, первісна (переоцінена) вартість яких становить 

більше 15 тис. грн., але менше 30 тис. гривень, здійснюється за погодженням 

Органу, до сфери управління якого належить суб’єкт господарювання, 

відповідно до цього Порядку. 

Списання повністю амортизованих основних засобів комунального 

підприємства чи організації, первісна (переоцінена) вартість яких становить 15 

тис.грн. і менше (окрім будівель, споруд, приміщень, передавальних пристроїв, 

транспортних засобів), здійснюється за рішенням керівника суб’єкту 



господарювання відповідно до цього Порядку.». 

1.2. Викласти абзац десятий пункту 6 Порядку в новій редакції: 

«6. Орган, до сфери управління якого належить суб’єкт господарювання, 

протягом 30 робочих днів з дати надходження у повному обсязі зазначених 

документів приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні списання 

майна, про що повідомляє суб’єкта господарювання у формі листа. Таке рішення 

може бути прийнято лише щодо майна, первісна (переоцінена) вартість якого 

становить більше 15,0 тис. грн, але менше 30,0 тис. грн.». 

1.3. Викласти абзац перший пункту 7 Порядку в новій редакції: 

«7. В разі, якщо первісна (переоцінена) вартість майна становить 30,0 тис. 

грн і більше, або майно не повністю амортизоване, а також при списанні  

будівель, споруд, приміщень, передавальних пристроїв, транспортних засобів 

незалежно від їх вартості, рішення про надання згоди на його списання 

приймається виконавчим комітетом міської ради протягом 30 днів з дати 

надходження документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку. Проект такого 

рішення вносить на розгляд виконавчого комітету орган, до сфери управління 

якого належить суб’єкт господарювання.». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (О.Дан).  

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                        С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 
                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент комунального майна 

 

Рейпаші Надія Миколаївна 

 

В.о. начальника фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер за 

строковим трудовим договором 
 

 
 

 

 

 


