
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
     
                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 42 
м. Шепетівка 
 
                               
Про списання огорожі з основних засобів, 
яка знаходяться на балансі 
комплексної дитячо-юнацької спортивної 
 школи відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 
Шепетівської міської ради 
 
Керуючись ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням LI (позачергової) сесії міської ради VII скликання №3 від 06.12.2018 р. «Про 
затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності 
територіальної громади м. Шепетівка», листа директора комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради та 
дефектного акту про  необхідність списання огорожі стадіону «Локомотив» з основних 
засобів, яка є непридатною для подальшого використання,  міська рада: 
ВИРІШИЛА:  
 
1.  Утворити комісію по списанню огорожі з основних засобів, та затвердити її 
персональний склад, згідно з додатком .  
2.  Списати з балансу основних засобів комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради 212 п. м. огорожі 
стадіону «Локомотив» за інвентарним номером 101330003 на суму 110199,72 грн., у 
зв’язку з фізичним зносом, та яка є непридатною для подальшого використання.  
3.  Комісії здійснити списання огорожі з основних засобів, яка знаходяться на балансі 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 
Шепетівської міської ради.  
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Безкоровайну Г.Г., постійні комісії з питань житлово-
комунального господарства, підприємництва, транспорту, енергетики та зв’язку (голова 
комісії Бондарєв М.В. ) та комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М. ). 

 
 

 
Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 
 
 

 
 
 
 



Додаток 
до рішення ХХІ сесії міської ради  
VІІІ скликання  

  17.02.2022 № 42 
 
 

СКЛАД  
комісії по списанню огорожі з основних засобів, яка знаходяться на балансі  

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
 відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради 

 

Голова комісії  Галина БЕЗКОРОВАЙНА – Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 

 
 
Секретар комісії Людмила ХАРЧУК – головний бухгалтер комплексної 

дитячо-юнацької спортивної школи відділу у справах 
сім’ї молоді та спорту Шепетівської міської ради 

 
Члени комісії: Євген РИБАК – директор комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи відділу у справах сім’ї, молоді та 
спорту;  

 Наталія СТАСЮК – начальник відділу у справах сім’ї. 
молоді та спорту Шепетівської міської ради; 

 
Наталія СТЕЦЮК – заступник директора комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи відділу у справах 
сім’ї, молоді та спорту з АГЧ; 
 
Наталія ПИПИЧ - бухгалтер комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи відділу у справах сім’ї, 
молоді та спорту Шепетівської міської ради; 
 

 Олександр ШУЛЯК – завідувач сектору з питань 
фізичної культури та спорту відділу у справах сім’ї, 
молоді та спорту Шепетівської міської ради 
 
 
 
 
 

Начальник відділу        Наталія СТАСЮК 
 
 

 
 
Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 

 
 
 
 


