
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 24 листопада 2022___ року      м. Старокостянтинів               № ___423__________ 
 

Про надання дозволу управлінню 

освіти виконавчого комітету 

міської ради на списання з 

балансу та демонтаж будівель 

 

Розглянувши лист управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 08 листопада                

2022 року за № 39/5407-14/2022, щодо надання дозволу на списання та 

демонтаж приміщень Веснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Старокостянтинівської міської ради, у зв’язку з їх непридатністю для 

експлуатації, відповідно до рішення Старокостянтинівської міської ради від                

22 жовтня 2021 року № 12/7/VIII «Про затвердження Положення про порядок 

списання, безоплатної передачі майна, що є комунальною власністю 

Старокостянтинівської міської територіальної громади», враховуючи 

пропозицію постійно діючої комісії виконавчого комітету міської ради з питань 

списання, безоплатної передачі майна, що є комунальною власністю 

Старокостянтинівської міської територіальної громади від 15 листопада               

2022 року, керуючись статтями 29, 40, 60, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл управлінню освіти виконавчого комітету міської ради на 

списання з балансу установи та демонтаж приміщень Веснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської міської ради, які 

розташовані за адресою: вул. Шкільна, 62/1, с. Веснянка, згідно з додатком. 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК): 

 

1) забезпечити списання приміщень, зазначених у додатку, у 

відповідності до вимог чинного законодавства України; 

 

2) виступити замовником робіт з демонтажу приміщень. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 



 

2 

 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 



 

Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

24 листопада 2022 року № 423 
 

 

 

Перелік приміщень  

Веснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської 

міської ради, які підлягають списанню та демонтажу 

 

№ 

з/п 

Найменуван-

ня об’єкта 

Рік введення 

в експлуата-

цію 

Інвентар-

ний номер 

Первісна 

вартість, 

грн 

Сума 

нарахо- 

ваного 

зносу, 

грн 

Залишкова 

вартість, грн 

1  Приміщення 

бібліотеки 

1936 101310004 385,00 385,00 0,00 

2  Майстерня 1965 101310002 9282,00 9282,00 0,00 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


