
 
       

УКРАЇНА 
ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
Сорок друга сесія 

РІШЕННЯ  
 

від 15 листопада 2019 року селище Печеніжин 
№ 2471-42/2019  

 

Про надання дозволу 
на списання основних засобів 
 
    Відповідно до статті 60 «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, 
затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства 
економіки України  від 29.11.2011 № 447,  

Розглянувши клопотання директора Слобідської гімназії Марчук О.В., 
директора Рунгурського ліцею Михасюка М.Д., директора Марківської 
гімназії Дмитерка Д.І., директора Молодятинської гімназії Жупника Я.В., 
директора Кийданецької гімназії Бодейчука М.В., директора Княждвірського 
ліцею Рогозіної Г.В, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 
Печеніжинська селищна рада ОТГ 

вирішила: 
1. Надати дозвіл Слобідській гімназії на списання ОЗ та необоротних 

активів, що вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого 
використання внаслідок морального та фізичного зносу, згідно з 
додатком №1. 

2. Надати дозвіл Рунгурському ліцею на списання ОЗ та необоротних 
активів, що вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого 
використання внаслідок морального та фізичного зносу, згідно з 
додатком №2 

3.  Надати дозвіл Марківській гімназії на списання ОЗ та необоротних 
активів, що вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого 
використання внаслідок морального та фізичного зносу, згідно з 
додатком №3. 

4. Надати дозвіл Молодятинській гімназії на списання ОЗ та необоротних 
активів, що вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого 



використання внаслідок морального та фізичного зносу, згідно з 
додатком №4. 

5. Надати дозвіл Кийданецькій гімназії на списання ОЗ та необоротних 
активів, що вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого 
використання внаслідок морального та фізичного зносу, згідно з 
додатком №5. 

6. Надати дозвіл Княждвірському ліцею на списання ОЗ та необоротних 
активів, що вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого 
використання внаслідок морального та фізичного зносу, згідно з 
додатком №6. 

7. Виконання п.1-6 даного рішення доручити відділу бухгалтерського 
обліку та звітності Печеніжинської селищної ради ОТГ 
(О.Олексіїїшин).  

8. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну 
комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи. 

 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ     І.В.Довірак 



 Додаток №1 
 

Перелік  об’єктів комунальної власності,  
що пропонуються до списання 

Слобідська гімназія, МВО Марчук О.В.  

 

№ 
п/п 

Найменування 
Інвентарний 

номер 

Балансова 
вартість 

(грн.) 

Дата 
введення в 

експлуатацію 
(рік) 

1 Пральна машина 1014800212 2700,00  

 

Дані матеріальні цінності непридатні для подальшого використання 
внаслідок морального та фізичного зносу. 

 

 

 

 

 

  



Додаток №2 
 

Перелік  об’єктів комунальної власності,  
що пропонуються до списання 

Рунгурський ліцей, МВО Михасюк М.Д. 

№ 
п/п 

Найменування 
Інвентарний 

номер 

Балансова 
вартість 

(грн.) 

Дата 
введення в 

експлуатацію 
(рік) 

1 Електрокотел 1014800268 458,00  

2 Електром’ясорубка 1014800267 731.00  

3 Бойлер 1014800263 731,00  

4 Комп’ютер 1014600089 1696,00  

5 Котел 1014800262 582,00  

6 Модем з  укр. Адапт. 1014800261 271,00  

7 Модем з рос. Адапт.  9шт. 1014800260 3501,00  

8 Комп’ютерна програма 1014800257 1679,00  

9 Бензопила 111310378 900,00  

10 Косарка 111310378 395,00  

11 Комп’ютер  учнівський  2394,70  

 

Дані матеріальні цінності непридатні для подальшого використання 
внаслідок морального та фізичного зносу. 

 



Додаток №3 
 

Перелік  об’єктів комунальної власності,  
що пропонуються до списання 

Марківська гімназія, МВО Дмитерко Д.І. 

 

№ 
п/п 

Найменування 
Інвентарний 

номер 

Балансова 
вартість 

(грн.) 

Дата введення в 
експлуатацію 

(рік) 

1 Комп’ютер 1014600055 2789,50  

2 Комп’ютер 1014600056 2789,50  

3 Насос вібраційний «Тайфун-2» 111310486 1100,00  

4 
Насос «Водолій» БЦПЕ-0,5-25 
глибинний 

1014800106 
1076,00  

5 Насос ОН  І-2-100-075 глибинний 111310487 2500,00  

6 Насос «Максімо» глибинний  2200,00  

7 Станок токарний  425,33  

8 Станок  токарний  425,33  

9 Стабілізатор  27,00  

10 Швейна  машина  67,00  

 11 Електродвигун  13,00  

12 Насос «Малятко»  55,00  

13 Водонагрівач  45,00  

14 Радіола «Серенада»  64,00  

15 Резервуар 100л. 1014800089 1314,00  

 

Дані матеріальні цінності непридатні для подальшого використання 
внаслідок морального та фізичного зносу. 

 



 

Додаток №4 
 

Перелік  об’єктів комунальної власності,  
що пропонуються до списання 

Молодятинська гіімназія, МВО Жупник Я.В. 

 

№ 
п/п 

Найменування 
Інвентарний 

номер 

Балансова 
вартість 

(грн.) 

Дата 
введення в 

експлуатацію 
(рік) 

1 
Системний блок на базі 
процесора Intel 

 
9537.00  

 

Дані матеріальні цінності непридатні для подальшого використання 
внаслідок морального та фізичного зносу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №5 
 

Перелік  об’єктів комунальної власності,  
що пропонуються до списання 

Кийданецька гімназія, МВО Бодейчук М.В. 

 

№ 
п/п 

Найменування 
Інвентарний 

номер 

Балансова 
вартість 

(грн.) 

Дата 
введення в 

експлуатацію 
(рік) 

1 Кольоровий телевізор  217,00  

2 Майкрософт-4шт.  2849,00  

 

Дані матеріальні цінності непридатні для подальшого використання 
внаслідок морального та фізичного зносу. 

 



 

Додаток №6 

Перелік  об’єктів комунальної власності,  
що пропонуються до списання 

Княждвірський ліцей, МВО Рогозіна Г.В. 

№ 
п/п 

Найменування 
Інвентарний 

номер 

Балансова 
вартість 

(грн.) 

Дата введення в 
експлуатацію 

(рік) 

1 Комп’ютер 1014600060 5000,00  

2 Комп’ютер  учнівський-8шт 1014600058 19222,00  

3 Комп’ютер  вчительський 1014600057 5369,00  

4 Катридж Canon  500,00  

5 Водонагрівач 1014800122 419,00  

6 Установка ВВС 1014800116 2974,00  

7 Вага товарна  87,00  

8 Прожектор-6шт. по 52,00 грн.   312,00  

 

Дані матеріальні цінності непридатні для подальшого використання 
внаслідок морального та фізичного зносу. 
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