
                             РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 
 24 сесія  VIII скликання 

 
 ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 
23 вересня 2022 року                                                                                       № ____ 
 
Про надання дозволу на списання  
основних засобів та інших  малоцінних  
необоротних матеріальних активів  
Комунального закладу «Центр культури та  
дозвілля Руськополянської сільської ради» 
 
         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання положень Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання 
Комунального закладу «Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської 
ради» від 01.06.2022 №22, за погодженням постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів, планування соціально-економічного розвитку, бухгалтерського обліку 
та звітності, Руськополянська сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
      1. Надати дозвіл Комунальному закладу «Центр культури та дозвілля 
Руськополянської сільської ради» на списання з балансу основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів, згідно дефектних актів, як таких, що в 
результаті тривалого використання стали непридатними для подальшого 
використання та не підлягають ремонту, що дає підставу вважати їх фізично 
зношеними. 
  Перелік основних засобів: 

- Арка металева (1шт.) Дубіївського сільського будинку культури, 
інвентарний номер 101630014,  первісна вартість 110,00  грн., нарахований знос 
110,00  грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Жупан чоловічий (8шт.) Дубіївського сільського будинку культури, 
інвентарний номер 1018025, первісна вартість  282,00 грн., нарахований знос 
282,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн. 

Перелік малоцінних необоротних матеріальних активів  
- Крісло театральне (100шт.) Геронимівського сільського будинку культури, 

інвентарний номер 11130000001-100 первісна вартість 3800,00 грн. нарахований 
знос 1900,00  грн. залишкова вартість 1900,00грн.; 



- стіл (1шт.) Руськополянської сільської бібліотеки №1, інвентарний номер 
11136018,  первісна вартість 40,00  грн., нарахований знос 20,00  грн., залишкова 
вартість 20,00 грн.; 

- стелаж – горка (1 шт.) Руськополянської сільської бібліотеки №1, 
інвентарний номер 11136012,  первісна вартість 31,00  грн., нарахований знос 
15,68 грн., залишкова вартість 15,32 грн.; 

- стелаж – горка (2 шт.) Руськополянської сільської бібліотеки №1, 
інвентарний номер 11136023, інвентарний номер 11136025, первісна вартість 
62,00  грн., нарахований знос 31,30  грн., залишкова вартість 30,70 грн.; 

- стелаж двохсторонній (1шт.) Руськополянської сільської бібліотеки №1, 
інвентарний номер 11136010, первісна вартість 31,00 грн., нарахований знос 
15,50  грн., залишкова вартість 15,50 грн.; 

- стелажі двохсторонні (3 шт.) Руськополянської сільської бібліотеки №1, 
інвентарні номери 11136003-11136005, первісна вартість 93,00  грн., 
нарахований знос 47,00  грн., залишкова вартість 46,00 грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку та начальника 
відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера 
виконавчого комітету Шпак Ю. В. 
 

 
Сільський голова                                                                             Олег ГРИЦЕНКО 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


