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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 27.05.2011 р.                                                               				   №  7/8
смт. Новопсков


Про внесення змін до Положення про порядок 
списання матеріальних цінностей з балансу 
підприємств, установ та організацій спільної
власності територіальних громад сіл, селищ
Новопсковського району, затвердженого 
рішенням районної ради від 21.05.2010р. №33/13


З метою приведення регуляторного акту відповідно до чинного законодавства, керуючись п.20 ч.1 ст.43, ст..60, ч.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Планом діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 15.12.2010 р. №92 зі змінами та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів; з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, районна рада


ВИРІШИЛА:


Внести зміни до Положення про порядок списання матеріальних цінностей з балансу підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району, затвердженого рішенням районної ради від 21.05.2010р. №33/13, а саме:
	1.1. в частині першій текст «Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженою Наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. №142/181» виключити;
	1.2. абзац четвертий частини третьої виключити;
	1.3. абзац третій частини шостої доповнити текстом такого змісту:

«-  відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно майна, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами)
	відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).»
	1.4 абзац другий частини восьмої виключити;
	1.5 частину дванадцяту доповнити абзацом такого змісту:

«Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.»

	Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів та на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування.     





              Голова районної ради                                                        С.С.Чернявський






