
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

17 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

05 липня 2017 року                                                                                                

 

Про затвердження проекту Положення 

про порядок списання комунального майна, 

яке є  власністю територіальної громади м. Гребінка 

  

Відповідно до статей 9,35 Закону України  «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статей 25, 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

  

ВИРІШИЛА: 
  

1. Оприлюднити на сайті міської ради для обговорення проект рішення  

сесії Гребінківської міської ради VІІ скликання  «Про затвердження  

Положення про  порядок списання комунального майна, яке є власністю   

територіальної громади м. Гребінка» (додаток 1) 

  

2. Зауваження і пропозиції щодо проекту рішення  Гребінківської міської 

ради та аналізу регуляторного впливу приймаються  в письмовому вигляді за 

адресою: м. Гребінка,   вул. Ярослава Мудрого, 35 та в електронному вигляді 

за адресою: grebinka2016@ukr.net протягом одного місяця з дня 

оприлюднення проекту рішення. 

  

 

Міський голова                                                                В.І. Колісніченко 
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                                                                           Додаток 1  

                                                                           до рішення 17 сесії  

                                                                  Гребінківської міської ради    

                                                                        VІІ скликання від 05.07.2017р. 

  

  

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

05 липня 2017 року                                                                                                

 

Про затвердження Положення про порядок   

списання комунального майна,  яке є  

власністю територіальної громади м.Гребінка 

 

Керуючись статтями  26,29,60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 (зі змінами), та 

з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального 

майна територіальної громади міста Гребінка,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити  Положення про порядок списання комунального майна, яке 

є власністю  територіальної громади м. Гребінка (додаток 1). 

2. Утворити постійно діючу комісію з питань списання комунального 

майна, яке є власністю   територіальної громади м. Гребінка (додаток 2). 

4. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань списання 

комунального майна , яке є власністю територіальної громади м. Гребінка 

(додаток 3) 

5.  Оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради в мережі 

INTERNET згідно законодавства. 

6. Контроль за виконанням рішення  покласти на  постійно діючу комісію з 

питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління майном (Бондарь 

І.М.)  

 

Міський голова                                                                       В. Колісніченко 

 


