
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» _____________ 2021 року № ____ 
м. Олександрія 

 
Про надання дозволу на списання основних засобів   
з балансу комунального підприємства «Чисте місто» 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 29, 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положення про порядок відчуження та списання основних засобів, що є 
комунальною власністю територіальної громади міста Олександрії , затвердженого рішенням 
Олександрійської міської ради від 31 липня 2018 року  № 546, розглянувши службову 
записку комунального підприємства «Чисте місто» від 16 березня 2021 року, з метою 
впорядкування території парку культури і дозвілля  ім. Шевченка Т. Г. по вул. Шевченка, 58к 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ :  
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту :  
1) Надати дозвіл на списання з балансу комунального підприємства «Чисте місто» 

основних засобів (будівель), розміщених на території парку  культури і дозвілля ім. 
Шевченка Т. Г. по вул. Шевченка, 58к , а саме:  

адмінбудівлю введену в експлуатацію в 1975 році первісною балансовою вартістю 
126040,00 грн (сто двадцять шість тисяч сорок гривень 00 копійок), залишковою вартістю 
0,00 грн. – 100% знос;  

літній кінотеатр введений в експлуатацію в 1963 році  первісною балансовою вартістю 
433901,00 (чотириста тридцять три тисячі дев’ятсот одна гривня 00 копійок), залишковою 
вартістю 0,00 грн. – 100% знос;  

вбиральню введену в експлуатацію в 1975 році первісною балансовою вартістю 
13574,00 (тринадцять тисяч п’ятсот сімдесят чотири гривні 00 копійок), залишковою 
вартістю 0,00 грн. – 100% знос; 
у зв’язку з їх руйнуванням та економічною недоцільністю відновлення, поліпшення чи 
модернізації.  

2) Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії міської ради з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
будівництва та раціонального використання природних ресурсів, та з питань приватизації 
майна, житла, землі та регулювання земельних відносин та першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю. О.    
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю. О.   
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО   
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету          Сергій ЗАВАЛІЙ   


