
                                                                                                                      

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія  VIIІ скликання 

Перше пленарне засідання 

15 вересня 2021р.  

 

смт Ємільчине 

 

№ 978 

 

Про надання дозволу відділу 

культури та туризму Ємільчинської 

селищної ради на списання майна 

комунальної  власності селищної 

ради 

 

 

 

            Керуючись Конституцією України, ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення 7 сесії селищної ради VII скликання від 27 

червня 2018р. № 418 «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що 

належить до комунальної власності Ємільчинської селищної ради», клопотання відділу 

культури та туризму Ємільчинської селищної ради від 31.08.2021р. № 2715, висновки комісії 

про непридатність нерухомого майна для подальшого використання, рекомендації постійної 

комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл балансоутримувачу майна комунальної власності селищної ради - відділу 

культури та туризму Ємільчинської селищної ради Житомирської області на списання 

нерухомого майна, а саме: 

- будівля для дров розміщена за адресою: с. Мала Глумча, вул. Шевченка, інвентарний номер 

101310003, 1982 року введення в експлуатацію, первісна вартість 2600,00 грн., нараховано 

знос 1216,00 грн.; балансова вартість 1384,00 грн. 

2. Відділу культури та туризму Ємільчинської селищної ради Житомирської області у 

місячний термін надати звіт про списання основних засобів комунальної власності селищної 

ради, згідно додатку до Положення про порядок списання майна, що належить до 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради   VIIІ скликання 

«Про надання дозволу відділу культури та туризму Ємільчинської селищної ради на 

списання майна комунальної  власності селищної ради»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 


