
                                                                           Проєкт рішення                               

Від 26.05.2021                                                                        № 2769 

Про надання дозволу відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради на списання 

та утилізацію основних засобів 

 

Розглянувши звернення начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

Іванни Томин щодо надання дозволу на списання та утилізацію основних засобів, керуючись 

ст.ст 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

вирішила: 

1.Надати дозвіл  відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на списання  та утилізацію  

транспортних  засобів,  оскільки вони втратили своє первісне призначення з різних причин: із  

закінченням   терміну експлуатації, морального та фізичного зносу, стали неефективними до 

подальшої експлуатації, ремонт економічно недоцільний, а саме: 

Автобус КАВЗ-685, 1987 р.в. 

Автобус ПАЗ 3205,1992 р.в. 

Автомобіль ГАЗ 2401 «Волга», 1990 р.в. 

Автомобіль ГАЗ-52, 1989 р.в. 

Трактор Т-40М, 1981 р.в. 

  2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на  Томин Іванну Степанівну. 

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка та голову постійної депутатської 

комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва. 

 

         Міський голова                                                                     Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти і науки _______________ Іванна Томин 

 

Погоджено: 

 

Загальний відділ    _______________ Марія Яцик 

 

Заступник міського голови  _______________ Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 

Секретар міської  ради                   ________________ Роман Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту  рішення Бурштинської міської ради 

«Про надання дозволу відділу освіти і науки  Бурштинської міської ради на списання 

та утилізацію основних засобів» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту  рішення Бурштинської міської ради «Про надання дозволу 

відділу освіти і науки  Бурштинської міської ради на списання та утилізацію  

транспортних  засобів» 

2. Обгрунтування необхідності проєкту рішення. 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради  «Про надання дозволу відділу освіти і 

науки  Бурштинської міської ради на списання та утилізацію  транспортних засобів» 

розроблений на основі звернення начальника відділу освіти і науки Іванни Томин щодо   

надання дозволу відділу освіти і науки  Бурштинської міської ради на списання та утилізацію  

транспортних засобів . 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття проєкту рішення є  надання дозволу відділу освіти і науки  

Бурштинської міської ради на списання та утилізацію  транспортних засобів: 

Автобус КАВЗ-685, 1987 р.в. 

Автобус ПАЗ 3205,1992 р.в. 

Автомобіль ГАЗ 2401 «Волга», 1990 р.в. 

Автомобіль ГАЗ-52, 1989 р.в. 

Трактор Т-40М, 1981 р.в. 

Обладнання    втратило своє первісне призначення з різних причин: із  закінченням   терміну 

експлуатації, морального та фізичного зносу, стало неефективними до подальшої експлуатації, 

ремонт економічно не доцільний(дефектні акти додаються). 

4.Стан нормативно- правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Ст.ст 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

5.Фінансово-економічне обгрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

6.Доповідач: начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванна Томин 

 

 

Начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради                      Іванна Томин 

 


