
 
 

   УКРАЇНА                                              
 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
 

від 28.08.2020 № 7/83-13 
                               м.Покровськ 

 

Про надання дозволу  

КП «Управління міського 

господарства» на списання  

основних засобів  

 

У відповідності до вимог Положення про порядок списання основних 

засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності 

територіальної громади міста Покровськ, затвердженого рішенням сесії 

Красноармійської міської ради 27.06.2012 року № 6/19-6 та у зв’язку із 

відсутністю економічної рентабельності відновлення,  керуючись статтями 26, 

59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати КП «Управління міського господарства» дозвіл на списання 

основних засобів (будівля колишньої школи №7). 

2. КП «Управління міського господарства» здійснити демонтаж 

основних засобів. 

3. Координацію виконання рішення покласти на КП «Управління 

міського господарства», контроль за виконанням рішення покласти на комісію з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, 

охорони довкілля та благоустрою (Касьян). 

 

 

 

В.п. міського голови       О.Требушкін 
 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради 

 

 

Про надання дозволу  

КП «Управління міського 

господарства» на списання  

основних засобів  

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ комунальним підприємством «Управління міського 

господарства» 

 

 

Начальник КП «Управління 

міського господарства»        О.Назаров 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови       С.Федоров 

 

 

В.о. начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів        А.Іщенко 

 

 

В.о. начальника відділу з організаційної 

роботи Покровської міської ради       Т.Балюк 

 

 

Голова комісії з питань житлово-комунального  

господарства, комунальної власності, екології,  

охорони довкілля та благоустрою        М.Касьян   

 

 

 

Секретар міської ради         О.Требушкін 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 



 

На балансі КП «УМГ» перебуває будівля колишньої ОШ №7 

(інвентарний номер 1.3) розташована по  вул. Лізи Чайкіної, 39. 20 квітня 2020 

року в наслідок пожежі будівля згоріла, про що свідчить акт про пожежу  

складений співробітниками відділу забезпечення заходів з попередження НС у 

Покровському районі ЦЗД ГУ ДСННС України у Донецькій області. Згідно  

довідки технічного обстеження питома вага конструктивних елементів, що 

наявні, а саме фундамент та частково стіни, складає 6 % що свідчить про 

подальшу недоцільність експлуатація будівлі, проведення ремонтно-

відновлювальних робіт економічно нерентабельно. 

 

 

 

 

 

 Начальник КП «УМГ»          О.Назаров 


