
 

 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про списання автомобілю, споруд тиру та туалету дитячого  
з балансового обліку НВК «Загальноосвітній навчальний заклад  
І-ІІІ ступенів № 12 – дошкільний навчальний заклад» 
 

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26, п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши клопотання НВК «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 12 – дошкільний навчальний заклад» від 03.02.2021 року № 33, від 
05.04.2021 року № 98, довідки інженера з технічного нагляду управління освіти про 
результати огляду споруд від 10.02.2021 року, акт обстеження автомобілю (технічний 
висновок) № 110620182 від 24.06.2019 року, в зв’язку з неможливістю відновлення 
транспортного засобу та споруд через їх технічний стан, враховуючи рішення виконавчого 
комітету № 292 від 08 квітня 2021 року «Про списання споруд тиру та туалету дитячого з 
балансового обліку НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 – 
дошкільний навчальний заклад», № ___ від 15 квітня 2021 року «Про списання 
автомобілю з балансового обліку НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№ 12 – дошкільний навчальний заклад», 
  
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 
 1 Списати з балансового обліку Навчально – виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 – дошкільний навчальний 
заклад»: 

- автомобіль ГАЗ 51, інвентарний номер 10510001, 1953 року випуску, первісною 
вартістю 1441,0 грн., знос 100 %. 
 - споруду тиру, 1975 року забудови, інвентарний номер 101330011, первісною 
вартістю 655,0 грн., знос 100%, розташованого в сел. Олександрійському, вул. Дружби, 4; 
 - споруду туалету дитячого, 1952 року забудови, інвентарний номер 101330006, 
первісною вартістю 3120,0 грн., знос 100 %, розташований в сел. Олександрійському,               
вул. Дружби, 16. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти і науки, культури і туризму, відродження духовності, сім`ї, молоді та 
спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Чемерис І. А.  
 
 
Міський голова                                                                      Сергій КУЗЬМЕНКО  


