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		ПРОЕКТ     



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

_________2017 р.                                      м. Лисичанськ  				№  


Про внесення змін до Порядку 
відчуження комунального майна, 
яке знаходиться у власності 
територіальної громади 
м.Лисичанська



У зв'язку з приведенням Порядку відчуження комунального майна, яке знаходиться у власності територіальної громади м.Лисичанська,  у відповідність до норм чинного законодавства України, керуючись п. 30  ч. 1  ст. 26, ч.  5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Лисичанська міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни у Порядок відчуження комунального майна, яке знаходиться у власності територіальної громади м.Лисичанська, затверджений рішенням Лисичанської міської ради від 21.02.2007 №227 (із змінами, внесеними рішенням Лисичанської міської ради від 29.09.2011 №19/301): 
1.1. викласти пункт 3.4 у такій редакції:
«3.4.Списання майна здійснюється комунальним підприємством, установою, закладом, на балансі  якого  воно  перебуває,  на підставі прийнятого  управлінням власності Лисичанської міської ради рішення про надання згоди на його списання. 
     	  Списання  повністю  амортизованих  основних фондів (засобів), первісна  (переоцінена)  вартість  яких  становить менш як 6 тис. гривень,   здійснюється  за  рішенням  керівника  підприємства, установи, закладу відповідно  до  цього  Порядку. 
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).»

1.2. викласти пункт 3.5 у такій редакції:
«3.5.Списання основних засобів, виявлених в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування їх вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.
Таке майно, списується    з   подальшим   його   відображенням   в бухгалтерському  обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України. 
Для отримання дозволу на списання майна, яке виявлене в результаті інвентаризації, як нестача, до пакету документів, визначеного п.3.10 цього Порядку, додаються матеріали щодо заходів, вжитих у встановленому чинним законодавством порядку для виявлення винних у нестачі (розкраданні) осіб.» 

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на  першого заступника міського голови Шальнєва А.Л., постійну комісію Лисичанської міської ради з питань розвитку міста в галузі житлово-комунального господарства, власності та земельних відносин.
 



Міський голова 							 	С.І. ШИЛІН



