
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Р ІШ Е Н Н Я  № 485

23 грудня 2022 р. 34 сесія 8 скликання

Про надання дозволу комунальному закладу «Тульчинська
загальноосвітня школа І-ПІ ступенів-ліцей з посиленою військово- 

фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради» 
на списання автомобіля ВАЗ 21150

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60, абзацу 2 
пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні, рішення 20 сесії обласної Ради З скликання 
ВІД 27 березня 2001 № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної власності», 
рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 51 «Про 
затвердження Порядку списання майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області», враховуючи клопотання 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області і висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада 
ВИРІШИЛА;

1. Надати дозвіл комунальному закладу «Тульчинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою
Вінницької обласної Ради» на списання непридатного до експлуатації
автомобілю ВАЗ 21150, реєстраційний № АВ 6780 АА, шасі (кузов, рама)
№ ХТА21150043641052, ХТА21150043574902, інвентарний № 101510016,
2003 року випуску, первісною вартістю 39382,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн.

2. В. о. директора комунального закладу «Тульчинська загальноосвітня 
школа ТІІІ ступенів - ліцей з посиленою військово-оізичною підготовкою 
Вінницької обласної Ради» Фадєєвій Л.А. здійснити заходи зі списання майна, 
зазначеного в пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного 
законодавства України та подати управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області звіт про списання об’єктів, за 
встановленою формою у місячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництв^ комунмьного майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А . ^  /

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


