
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 лютого 2021 року 

 

Про надання дозволу на 

списання транспортного засобу  

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Лубенської міської 

ради, відповідно до Положення про порядок списання майна, що перебуває в 

комунальній власності територіальної громади міста Лубни, затвердженого 

рішенням Лубенської міської ради від 25.05.2012 року зі змінами, керуючись 

ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.  Надати дозвіл виконавчому комітету Лубенської міської ради на 

списання автомобіля ВАЗ 21150, реєстраційний номер 146-64 СН, 2003 року 

випуску,  інвентарний номер 10510006, балансовою вартістю 35074,00 грн., 

знос 35074,00 грн. шляхом ліквідації.  

2.  Списання провести згідно з чинним законодавством. 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий 

комітет Лубенської міської ради (керучий справами Білокінь Ю.М.). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та екології та заступника міського голови Бредун С.І.             

 
 

Лубенський міський голова                     Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснювальна записка до проекту рішення Лубенської міської ради 

«Про надання згоди на списання транспортного засобу» 

  

1. Даний проект рішення розроблений на підставі клопотання виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положення про порядок списання майна, що перебуває в комунальній власності 

територіальної громади міста Лубни, затвердженого рішенням Лубенської міської ради від 

25.05.2012 року зі змінами,: 

 «п. 5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад 

відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та 

розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі 

майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або 

тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і 

купувати…». 

 2. Мета прийняття даного рішення: 

-   списання з балансу виконавчого комітету Лубенської міської ради транспортного 

засобу, що внаслідок тривалого використання прийшов в непридатний стан, фізично 

зношений, а проведення відновлюваних робіт є економічно недоцільним. 

3. Надходження до місцевого бюджету від списання відповідно не прогнозуються. 

 

 

 

Розробник проекту       Сергій БАЛКО 

 

 

 

 
 


