
Про списання майна комунальної власності, яке перебуває в оперативному 
управлінні районної адміністрації Запорізької міської ради по 
Олександрівському  району  

Керуючись ст.59, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законом України “Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки”, Положенням про порядок списання майна, яке 

належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста 

Запоріжжя, затвердженим рішенням міської ради від 05.10.2011 №80 (зі 

змінами), враховуючи звернення та документи, надані районною 

адміністрацією Запорізької міської ради по Олександрівському району, 

протокол засідання комісії зі списання майна комунальної власності від 

11.01.2018 №1, виконавчий  комітет  Запорізької  міської  ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на списання майна комунальної власності, яке перебуває 

в оперативному управлінні районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Олександрівському  району,  згідно з додатком до рішення. 

2. Районній адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському 

району: 

2.1. Списати майно комунальної власності згідно з додатком до рішення.  

2.2. Оприбуткувати у відповідності до норм чинного законодавства 

елементи та матеріали, які придатні для подальшого використання. Вторинну 

сировину, непридатну для подальшого використання, здати установам, що 

здійснюють її збирання. 

2.3. Кошти, отримані від реалізації необоротних активів, інших 

матеріальних цінностей, за здачу вторинної сировини у вигляді брухту і 

відходів при списанні майна, перераховуються до спеціального фонду бюджету 

міста (бюджету розвитку): отримувач - УК у місті Запоріжжя, ЄДРПОУ - 

38025409, МФО - 813015, банк отримувача - ГУДКСУ у Запорізькій області, 

код платежу - 31030000 “Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності”, 

рахунок - №31516905700002. 



2.4. Надати до департаменту комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради звітні документи щодо виконання пунктів 2.1. - 2.3. 

даного рішення.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної 

адміністрації  Запорізької міської  ради по Олександрівському району  

Мостового В.О. 

Міський голова     В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
____________ № _____ 

Перелік 
майна комунальної власності, яке перебуває в  оперативному управлінні 

районної адміністрації Запорізької міської ради по 

 Олександрівському району  та підлягає списанню 
 

№ 

з/

п 

Найменування Інвентарний номер 
Первісна 

вартість, грн. 

Залишкова 

вартість грн. 

1 
Пам’ятник  

“Героїчна молодість” 
10130090 765605,00 432217,69 

2 

Пам’ятник 

Ф.Е.Дзержинському 

 

10130099 1 367342,00 957139,11 

 
 


