
 

Проект рішення міської ради 

 

 

Від 16.09.2022                                                                                         № 4648 

 

 

 

 

 

Про списання та зняття з балансу  

Бурштинської міської ради основних засобів,  

який є комунальною власністю Бурштинської  

міської територіальної громади 

 

 

Розглянувши звернення старости Задністрянського старостинського округу Б. М. 

Мазурика (вих. лист № 27 від 01.07.2022), з метою впорядкування обліку комунального майна 

та підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності Бурштинської 

міської територіальної громади, керуючись ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада  

вирішила: 

 

1.  Провести процедуру списання наступного транспортного засобу, який є 

комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади, у зв’язку з його 

фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту та такого, що непридатний для використання: 

- автомобіль, реєстраційний № АТ7395АЕ марка ГАЗ, модель 3307, рік випуску 

2005, колір білий, шасі (кузов, рама, коляска) № 33070050877660, тип ТЗ 33070050080942 

ФУРГОН-С, повна маса 6550 кг, об’єм двигуна 4200 см³, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу РСА № 363195 від 15.06.2006, інвентарний номер 101550001, первісна 

балансова вартість 79800,00 грн., нараховано знос  72 618,00 грн. (91%), залишкова балансова 

вартість 7182,00 грн. 

2. Бухгалтерській службі міської ради (Олена ТРіщук) зняти з балансу 

Бурштинської міської ради транспортний засіб, вказаний в пункті 1. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИ



 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради основних засобів, який є 

комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади» 

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про списання 

та зняття з балансу Бурштинської міської ради основних засобів, який є комунальною 

власністю Бурштинської міської територіальної громади» є виконавчий орган Бурштинської 

міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про списання та зняття з 

балансу Бурштинської міської ради основних засобів, який є комунальною власністю 

Бурштинської міської територіальної громади» розроблено на основі звернення старости 

Задністрянського старостинського округу Б. М. Мазурика (вих. лист № 27 від 01.07.2022)3.  

 

3. Мета прийняття проекту рішення 

Проектом рішення передбачається провести процедуру списання та зняття з 

балансу наступного транспортного засобу, який є комунальною власністю Бурштинської 

міської територіальної громади, у зв’язку з його фізичною зношеністю, недоцільністю 

ремонту та такого, що непридатний для використання: 

- автомобіль, реєстраційний № АТ7395АЕ марка ГАЗ, модель 3307, рік випуску 

2005, колір білий, шасі (кузов, рама, коляска) № 33070050877660, тип ТЗ 33070050080942 

ФУРГОН-С, повна маса 6550 кг, об’єм двигуна 4200 см³, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу РСА № 363195 від 15.06.2006, інвентарний номер 101550001, первісна 

балансова вартість 79800,00 грн., нараховано знос  72 618,00 грн. (91%), залишкова 

балансова вартість 7182,00 грн. 

При огляді автомобіля було виявлено наступні недоліки: несправний акумулятор, 

несправний стартер, диряві крила та кабіна, погане щеплення автомобіля, несправна коробка 

передач, погані колеса, вихлопна труба має дефекти, несправні гальма, ржавий кузов, двигун 

потребує ремонту, відсутня асенізаторна бочка та насос. 

Даний транспортний засіб пропонуються до списання у зв’язку з його 

незадовільним технічним станом та вартістю відновлювального ремонту, що перевищує їх 

ринкову вартість.  

 

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

Ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт.  

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна                                                     Ірина ГЕРТ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                            Ірина Герт 

______________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                             Іван Драгун 

______________2022 

 

Юридичний відділ                                                    

______________2022 

                                                                                                            

Начальник загального відділу                                                                        Марія Яцик                                                                                                 

______________2022 

 

Секретар ради                                                                                                     

______________2022                                                                                        

 

 


