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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Двадцять третя сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
    
  від 28 листопада 2012 року                               №503                        смт.Воловець
                  
Про дозвіл на списання
автотранспорту.

               Розглянувши лист КП “Воловецький селищний “Водоканалсервіс” про списання та зняття з балансу основних засобів, а саме автомобілів “контейнеровоз” та “Таврія”, актів технічного стану транспортних засобів, керуючись ст.43,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженого Постановою КМУ від 08,11,2007 року №1314( далі Порядок №1314), сесія Воловецької селищної ради  вирішила:
	Надати дозвіл Комунальному підприємству “Воловецький селищний “Водоканалсервіс” на списання автотранспорту, що не підлягає ремонту та  непридатного у подальшому використанні, а саме:
	легкового автомобіля марки ЗАЗ – 1102(свідоцтво про реєстрацію ВЧ №486159, номерний знак 05-79 ЗАБ, двигун №0197855, кузов № 0190541 1993 року випуску) балансовою вартістю 2338,38 грн., залишковою вартістю 85,75 грн., нарахованим зносом 2252,63 грн.

спеціального автомобіля(контейнеровоза) марки ГАЗ – 53(свідоцтво про реєстрацію КС №091540, номерний знак 29-34 ІКА, двигун №0086646, шасі № 1360048, 1991 року випуску) балансовою вартістю 16084,38 грн., залишковою вартістю 445,24 грн., нарахованим зносом 15639,14 грн.
	Комунальному підприємству “Воловецький селищний “Водоканалсервіс”  всі вузли, деталі, матеріали й агрегати розібраних та демонтованих автомобілів, придатні для ремонту іншої техніки або для подальшого використання оприбуткувати з відображенням у бухгалтерському обліку на рахунках обліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали й агрегати оприбуткувати як вторинну сировину(металобрухт) та здати спеціалізованим підприємствам.
Кошти, отримані від реалізації металобрухту використати на ремонт, модернізацію або придбання необоротних активів і матеріальних цінностей.
Комунальному підприємству “Воловецький селищний “Водоканалсервіс”  після списання транспортних засобів зняти з балансу  комунальне майно територіальної громади селища Воловець: легковий автомобіль марки ЗАЗ – 1102 балансовою вартістю 2338,38 грн., залишковою вартістю 85,75 грн., нарахованим зносом 2252,63 грн.; спеціальний автомобіль (контейнеровоз) марки ГАЗ – 53 балансовою вартістю 16084,38 грн., залишковою вартістю 445,24 грн., нарахованим зносом 15639,14 грн.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 1 категорії Воловецької селищної ради Григу С.В та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального та побутового облуговування населення.

                Воловецький селищний голова                                       В.В.Панасович

