СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
60 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
17 вересня 2020 року

с.Судилків

№4

Про прийняття та списання основних засобів
На підставі п. 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України та керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання положень Бюджетного кодексу
України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з
метою раціонального використання майна, за погодженням з постійною комісією
сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та постійною
комісією з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти у спільну комунальну власність та поставити на баланс громадські
криниці в кількості 74 шт. балансовою вартістю 484700,00 грн, які розташовані на
території Судилківської сільської ради а саме:
с. Лозичне – 4 шт.
с. Білокриниччя – 3 шт.
с. Судилків – 6 шт.
с. Климентовичі – 3 шт.
с. Рудня-Новенька – 2 шт.
с. Новичі – 4 шт.
с. Жолудки – 5 шт.
с. Поляна – 6 шт.
с. Городище – 9 шт.
с. Пашуки – 5 шт.
с. Красносілка – 3 шт.
с. Вовківці – 2 шт.
с. Вовківчики – 3 шт.
с. Серединці – 6 шт.
с. Березне – 2 шт.
с. Траулин – 4 шт.
с. Хролин – 3 шт.
с. Велика Медведівка – 4 шт.
2. Списати з балансу Судилківської сільської ради гноєсховище, інвентарний номер
1013310226 балансовою вартістю 251558грн., розташоване в с.Судилків Шепетівського
району, Хмельницької області, як таке що знаходиться в аварійному стані, не придатне
для експлуатації та не підлягає відновленню.
3. Списати з балансу Судилківської сільської ради будівлю сільського клубу
с.Березне Шепетівського району Хмельницької області, інвентарний номер 10310002,

балансовою вартістю 102155грн., розташовану в селі Березне по вул.Слюсара, як таку що
знаходиться в аварійному стані, не придатна для експлуатації та не підлягає відновленню.
4. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю забезпечити зняття з
обліку основних засобів у встановленому законом порядку та проведення бухгалтерських
записів, придатні будівельні матеріали, запасні частини та інші матеріали оприбуткувати
для подальшого використання або реалізації з внесенням коштів на спеціальний рахунок
сільської ради .
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку (голова комісії Микола
Дорощук) та постійною комісією з питань житлово-комунального господарства та
комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (голова комісії Аліса Криворучко).

Сільський голова
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