
полоrкення

про п ядок списання та безоплатноi передачi майна, яке належить до
ком альноi власностi Вишневоi MicbKoi територiальноi громади

положення порядок
к власност1

I. ЗагалБна частина

списання та безоплатноi передачi майна, яке належитъ до
Вишневоi MicbKoT територiалъноТ цромади (надалi

Положен розроблено з метою ефективного використання майна, здiйсненття

наJIежного нтFолю за його списаннrIм, встаIIовленн;I единих вимог до порядку
:на, яке е комунzLльною власнiстю Вишневоi мiсъкоi територiалъноiсписання

громади.

Це Пол ня розробпено вiдповiдно до законiв Украiни <Про мiсцеве
само r в Украiнi>>, <<Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiстъ в

Iюви Кабiнету MiHicTpiЪ УкраiЪи вiд 08.11.2007 року ЛЬ 1314 (iзУкраiЪЬ,
змiнами) затвердження Порядку списання об'сктiв державноi власностi>>,

нацiон положення (стандарт9 бухгалтерсъкого облiку в державному ceKTopi
I2L i засобю> (затверджеЕо наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд

Jф 1202 (iз змiнами)), методичних рекомендацiй з бухгалтерського
облiку вних засобiв суб'ектiв державного сектору (затверджено наказом
MiHi фiвансiв Украiни вiд 13.01.15p.Ng 11 (iз змiнами)).

1.1. Поло, ня визначае единi вимоги до порядку списання та безоплатноi передачi

12.10.2010р

майна, яке
громади.

ежить до комунальноi власностi Вишневоi MicbKoi територiалъноi

1.2. Суб' господарювання е KoмyнirлbHi пiдприемства, бюджетнi установи

громади (
мlсцевого ня у цьому Положеннi е органом управлiння (далi - орган
управлiнн

1.3. Тер якi використовуються у цьому Положеннi, вживаютъся у значеннi,
наведено у законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму
власностl майна та питаннrI управлiння майном, його оцiнки та

го облiку.

1.4. Полож
Вишневоi

ня поширюеться на майно, яке нЕшежить до комунальноi власностi
мiсъкоi територiальноi громади та закрiплено за суб'ектами

госпо бюджетними установами або виконавчими органами MicbKoi ради
на правi ,ода5съкого вiдання або на правi оперативного управлiння.

го Положення не поширюеться на майно, порядок списання якого
окремими законами УкраiЪи та нормативно-правовими актами.

1.5. Дiя

з балансу майна здiйснюеться шляхом iх:
- лlквlдацu;

,r передачi.

1.6.



II. IIо

2.|. Спи
виконавчих
критерiям:

2.|.|.
використан

2.|.2. в

вiдшк
Закону У
органiзацii
дорогоцiнн
постанови

2.2.L. На
для подап

коштiв, я

установа.

списання майна, яке належить до комунальноi власностi Вишневоi

мiськоi r.р"rорiальноi громади, шляхом лiквiдацii

) з балансiв суб'ектiв господарювання, бюджетних установ або

газiв Micbkoi рuд" пiдпягае майно, що вiдповiдае наведеним нижче

зношене, мораJIьно застарiле, непридатне дJUI подальшого

УреЗУлътатiiнвентариЗацii.якнеДостаЧа(здiйснюеТЬсясписаЕня,вання його "apToJri, 
KpiM випадкiв, копи здiйснитч_:"i:

й'Ь*о*ливо). вiдшкодуваннrl сум збиткiв здiйснюетъся вlдповlдно до

ни кПро "rr"чоЙ 
poшlpy збиткiв, завданих "ili|iy,::I,y::::*

розц)аданням, .""й"""й 
- 

(rr.уванням), недостачею або втратою

х металiв, доро.оцi""Ьго каlrлiння та ваJIюТних цiнностеЬ> iз змiнаrчrи та

абiнету MiHicTpiB вiд 22.0|,1996 р, JФ 116 пПро ,u,":|a1:"аРy:у
визначення

L'tГrvrJ rvДДДДДvДrД; -;"- 
""""'"on 

знищення (псУваННЯ)
розмiру збиткiв вiд розкрадання, нестач1,

матерiалън цir*rостеfu> iз змiнами та доповненн,Iми,

2.1.3. в
його

:ло Еритерiй визнання активу, тобто отримання економiчних вигод вiд

,.rurr" у майбутнъому не 
- 

очiкуеться (морально застарiле, фiзично

зношене).

2.|.4. умови,

що вiдно

2.t.5. Знос, ,ований у розмiрi 100% не може бути пiдставою для списання

про сп майна, затвердженого керiвником суб'екта госlrодарювання,

бюджетноi установи або виконавчого органу Micbkor Ради та погодженого

мiсзкого голови таlабо керiвником гоповного розпорядника бюджетних

2.2. Спи
виконавчии
це вlдп дозволу, який надаетъся:

санflя обоектiв неру(омого майна, транспортних засобiв, непридатних

ого використання-- рiшенням Вишневоi мiсъкоi Ради на пiдставi акта

пiдпорядковуетъся вiдповiдний суб'ект господарювання, бюджетна

спЕсання основних засобiв, первiсна (переоцiнена) BapTicTb

ить 20000,00грн. (без II,ЩВ) або перевищуе 20000,00 грн. - рiшенням
iськоi Ради на пiдставi акта про списання майна, затвердженого

керiвником 5оекта господарюваннrI, бюджетнот установи або виконавчого органу

TL погодженого заступником мiського голови та/або керiвником

джGне внаслiдок аварiй, стихiйного лиха чи вiйсъкових дiй (за

tня його е неможл"""11a та/або економiчно недоцiльним),

м:айна здiйснюе суб'ект господарювання, бюджетна установа або

ая мiсъкоi ради, на балансi якого воно перебувае, пiсля отриманнJI на

основних засобiв, первiсна (переоцiнена) BapTicTb яких без П[Р
грн. - за наказом або розпорядженням керiвника суб'екта

lя, бюджетноi установи i виконавчих органiв вiдповiдно до цього

пiдставi акта про списання маЙна, затвердженого керiвником суб'екта

головного порядника бюджетних коштiв, якому пiдпорядковуеться суб'ект

госпо " бюджетна установа.

2.2.2. На
яких стано
Вишневоi

мiсъкоi

2.2.З. На
менше
господарю
положення



нем
законо

2.4. з

вик

навелеЕих них даних.

господарю ння, бюджетноi установи або виконавчого органу MicbKoi радио за
погодження гоJювного розпорядника.

2,3. Суб'
при списан
необоротни

Bcix запасiво повиннi дiючогок ективlв та Bcrx цруп запасlв, повинн1 керуватися нормами дlючого
УпраiЪи i проводити ix списання без наданнrI дозволу рiшенням cecii

ГОСПОДаРЮВаННя, бюджетнi установи та виконавчi органи MicbKoi радиi майна, яке не належить до основних засобiв, а саме: iнших
матерiальних активiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв,

ськtli ради на пiдставi акта про списаннrI маЙна, затвердженого
б'кта господарювання, бюджетноI установи або виконавчого органу

При цьому керiвник контролюе процес списання i несе
за достовiрнiсть та правильнiсть документiв на списаннrI.

ВишневоТ
керiвником
мlсъко1
вiдповiдаль

встановл
порядок

отриманнrI дозволу на списання майна суб'екти господарюваннrI,
бюджетнi у ,анови та виконавчi органи MicbKoi ради подають протягом року, по Mipi

до вiддiлу з питань житлово-комунаJIьного господарства,необхiдн
тарифоутво ння, енергоефективностi, енергозбереження та з питанъ надзвичайних
ситуацiй В
передбаченi

KoMiTeTy Вишневоi мiськоi ради необхiднi документи,
закGнодавством та цим Положенням для ik попереднього розгляду та

вiдповiдностi до Bcix нормативних документiв, якi регламентуютъ
дозволу на списання майна, що перебувае в комунЕtльнiй власностi

вишневоi м :oi територiалъноi громади, а саме:

2.4,1. Лист, фунтування необхiдностi та доцiлъностi списання майна.

2.4.2. Акт i майнао що пропонуетъся до списання. (.Щодаток 1).

2.4,З. Акт те:<нiчного стану майна,

про об'екти незавершеного будiвництва, а саме: дата початку i
припине бУлiвничтва, затверджена загапьна BapTicTb, BapTicTb робiт, виконаних

2.4.8. Пр, исаннi транспортного засобу, KpiM зЕвначених вище документrв,
подаеться овок за результатами технiчного огляду з визначеншI придатностi для
пOдальш01 ппуатацii транспортного засобу або Його частин.

Керiвник с бюджетноi установи або виконавчого органу
за змiст Еаданих документiв та достовiрнiсть

бюджетноi установи або
затверджений керiвником

керiвником виконавчого органу
суб'екта
MicbKoiгосподарю

Ради.

2.4.4. к доьументiв на майно за HalIBHocTi (у вiдсутностi надаетъся
пояснення).

2.4.5. Bi про наявнiсть розпорядження
пiдтверднимимайном, пропонуеться

документам - за наявностi);

2.4.6. Bi про земельну дiлянку, iз зЕвначенIuIм напрямкiв подальшого
документiв на земельнутакоi дiлянки, та копiТ правовстановлюючих

дlлянку на iй розташоване нерр(оме майно.

2.4.7. Вiдt

разi

обтяжень чи обмежень стосовно
списати (разом з вiдповiдними

станом на пfипинення булiвництва.

'скта господарювання,
несе вiдповiдалънiсть



2.5. Рiшен про надання чи вiдмову у наданнi згоди на списання майна
прий вiдповiдно чинного законодавства Украiни.

про надання згоди на списання майна оформляетъся у формi рiшення
ськоi ради, а про вiдмову у наданнi такоi згоди _ у формi листа,

пiдгото органом управлiння - Виконавчим KoMiTeToM Вишневоi MicbKoi ради.

прс. вiдмову У наданнi згоди на списання майна приймаеться у разi,

2.'l.|. .Що не вiдповiдають вимогам, визначеним у rryHKTi 2.4 цього
Положення, Еадано не повний перелiк документiв.

2.7.2. Визна :ено iншi способи використання маЙнq що пропонуеться до списаннrI.

2.,7 .з. подав передбаченi цим Попоженням документи з порушенням
вииог, а також коли у документах H.UIBHi суперечЕостi.

2.7.4.Bi о до законодавства заборонено розпорядження майном.

2.8. ,Щля оЕJIення факту неrrридатностi майна, що е комун€Lльною власнiстю
Вишневоi icbloi територiапьноi цромади, i встановлення неможJIивостi або

неефективн i проведення його вiдновного ремонту чи неможливостi його
використан iншим чином, а також для оформлення документiв на його списання,

акгом керiвника суб'екта господарюванЕrI, бюджетноi установи,
органiзацii вЕконавчого органу мiсъкоi ради утворюеться комiсiя у складi:

Kepi ка ебо Його заступника (голова KoMicii);
бухгалтера або його заступника (в ycTaнoвi де штатним розписом

2.6. Рiшен
Вишневоi

2.7. Рtше
коли:

розпорядч

вiдповiдно
передае ко
невiд'ем

a

a

гоJIовного бухгаптера не передбачена - особи, на яку покJIадено
веден бухгалтерського облiку);
Пра икЬ вiдповiдного профiлю, якi обслуговують (спецiалiзуються)
об' , що пiдлягають списанню;

. Iншi i:lbHi спецiалiсти (за потреби).

2.8.1. По вФIФння з визначення непридатностi майна можуть бути наданi
нтаризацiйнiй KoMiciT.

2.8.2. р --иiт акт утворення постiйно дiючоi iнвентаризацiйноТ KoMicii
п щорiчно або за потреби.

2.9. Щля у роботi KoMicii зi встановлення непридатностi майна, що перебувае
пiд деэжавних iнспекцiй, запрошуеться

чинного законодавства Украihи, який
icii свiй писъмовий висновок, який
частиною.

2.I0. KoMic суб'екта господарювання, бюджетноi установи або виконавчого органу
мlсько1

2.10.1. Про дить у встановленому законодавством Украiни порядку iнвентаризацiю

фахiвецъ вiдповiдноi iнспекцii,
пiдписуе акт про списалrня або

додаеться до акта i е його

майна, що пояусться до списанIuI, та за ii резулътатами скJIадае вiдповiдний акт.



iншi

Bi

2.10.2. п обстеження майна, що пiдлягае списанню, використовуючи при
вiдомостi дефектiв тацъому необ технiчну документацiю (технiчнi паспорти,

а також данi бу<галтерського облiку.

2.10.3. Виз економiчну (технiчну) доцiльнiсть чи недоцiлънiстъ вiдновленнЯ

таlабо по використання майна i вносить вiдповiднi пропозицiI про його
передачу чи лiквiдацiю.

2.|0.4. KoHKpeTHi причини списання майна: фiзична зношенiсть,

мор€tJIъна
пошкоджен

непридатнiстъ для подсLльшого використання, або

iдок aBapii чи стихiйного лиха та неможливiстъ вiдновлення, або

виявлення результатi iнвентаризацii як нестачi.

2.10.5.
TaKi е).

осiб, з вини яких трапився передчасний вихiд майна з ладу (якщо

2.10.6. Виз можливiсть використання окремих вузлiв, детаJIей, матерiалiв та

що пiдлягас списанню i проводить iх оцiнку.агрегатiв об

контроль за випуIенням зi списаного майна придатних вузлiв,

iB та агрегатiв, а також вузлiв, детаJIей, MaтepiaлiB та агрегатiв, що

продаж,

2.10.7. Здi
деталеи,
мiстять

BapTocTi м
розуком

2.|З. У раз
вiйськових

контролюе на склад i оприбуткування на вiдповiдних балансових р€lхунк€lх.

2.10.8. с ,овiдно до законодавства Украihи акти на списання майна за
встановлен вою формою.

2.|0.9. KoMi
ходi роботи

вiдповiдальнiсть за правдивiсть i достовiрнiсть встановлених у

2.|L. з€вначаютъся пропозицii щодо способiв використаннrI майна,

за висновками KoMicii е недоцiльними, заходи з вiдшкодуван}ul

у результатi iнвентаризацii якого виявлена нестача, чи
ного майна.

списання

2.|2. В aKTi исання майна детаJIьно зазначаються причини його списання та

робиться к про економiчну (технiчну) недоцiльнiсть таlабо неможливiсть

Hi метали i дорогоцiнне камiння, визначае ix кiлькiсть, вагу та

акту на його списання додаеться належним чином завiрена копiя
якlЙ зазначаються причини, що призвели до не1.акта про

2.|4. Акт i акти на списання майна та технiчного стану затверджуе

керiвник господарювання, бюджетноi установи або керiвник вiдповiдного
ви мiськоi ради, який Еесе персонаJIъну вiдповiдалънiстъ за змiст та

достовiрнi

2.I5. Розб

у документах даних.

тlлъки

та демонтаж майна, що пропонуеться до списання, проводитъся

'tання вiдповiднOгo дOзвOлу на списання, оформленOг0 згiдн0 з цим
Положен м

).чи вlисько
випадкiв пошкодження майна внаслiдок aBapii, стихiйного лиха



2.|6. Розб ,ннъ демонтаж та сшисання майна, а також вiдображення на рахунках
бухгалтерсь облiку фактiв проведеЕня вiдповiдних господарських операцiй
згiдно з
бюджетна
майно.

2.2t.

2.22. Суб'
мiсячний

3.1. Безопл
мlсъко1
бюджетних
управлiння
сторонами

3.2. Безо
MicbKoi тер
TexHiKa,
власностi
Украiни з
вiд суб'

Положенням забезпечуе безпосередньо суб'ект господарюванIuI,
ова або виконавчий орган MicbKoi ради, на балансi якого перебувае

2.|7. Bci иt деталi, матерiали
обл придатнi дJuI ремонту
використан а також матерiали,

та агрегати розiбраного та демонтованого
iншого обладнання чи для подалъшого
отриманi у резулътатi списання майна,

оприбутко з вiдображенням на рахунках бухгЕlJIтерського облiку.

z.|8.
оприб

i для використання вузли, деталi, матерiали та агрегати,
я як вторинна сировина (металобрухт тощо).

2.19. Оцiн пFидатних вузлiв, деталей, матерiалiв та агрегатiв, отриманих у
результатi исаЕня майна, проводитъся вiдповiдно до законодавства Украiни.

2.20. к що надiйшли у резуIIътатi списання майна зzLлишаються у
оуб'ектiв господарювання, бюджетних установ та виконавчих

органiв Mic i рзди.

ься зниilIувати, здавати у брухт з кольорових i чорних металiв
TexHiKy,

дорогоцlнн камiння, без попереднього iх вилуIеншI та одночасного
оприбутку придатних для подЕtльшого використання деталей.

у, прилади та iншi вироби, що мiстятъ дорогоцiннi метали i

опр
тарифо енергоефективностi, енергозбереженя та з питань надзвичайних
ситуацiй В невчого KoMiTeTy Вишневоi мiсъкоТ ради звiт про списання майна
КОМУНЕLЛЬН власностi (.Щодаток 2).

III. По ядок безоплатноi передачi майна, яке належить до комунальноi
власностi Виш невоi MicbKoi територiальноi громади

господарювання, на балансi яких перебувало майно, подаютъ у
MiH пiсля закiнчення процедури розбирання,

ня до вiддiлу з питанъ житлово-комун€tпьного

передача майна, яке н€Lлежить до комунальноi власностi Вишневоi
iальноi громади з балансу на баланс суб'ектiв госlrодарюваннrl,

в або виконавчих органiв MicbKoi ради, якi вiдносятъся до сфери
Вишневоi мiськоi ради, органiв виконавчоi влади здiйснюеться

рiп-енням Виконавчого KoMiTery Вишневоi MicbKoi ради.

передача майна, яке наJIежить до комуЕалъноi власностi Вишневоi
iальноI цромади, в тому числi морчtльно застарiла комп'ютерна

для под€lльшого використання, передаеться з комунальноi
iн-ттих форм BлacнocTi згiдно з вимогами дiючого законодавства

lволу Вишневоi MicbKoi ради, в разi вiдсутностi запитiв на таке майно
господарюваннrI, бюджетних установ або виконавчих органiв мiськоi

ради, якi до сфери управлiння Вишневоi мiськOi ради.

3.3. 3

демонтажу та
господарства,

гос
згоди на безоппатну передачу майна суб'екти



1) стосовно безоплатноi гrередачi майна, з обцрунryванням
погоджене органомта доцiльностi безоплатноi передачi майна,

управлiння, пiдпорядковуеться суб'ект господарювання;
2) акт iHBe цii майна комунztпьноi власностi, що пропонуеться до списання,

шляхом l передач1;
3) акт TexHi стану майна, затверджений керiвником суб' екта господарювання;
4) вiдомостi про нЕl"явнiсть обтяжень чи обмеженъ стосовно розпорядження майном,
пIо списати, шJuIхом безоплатноi передачi (разом з вiдповiдними

5) завiренi
ими документами - за наявностi);
,ежним чином копii документiв на майно;

6) iншi до за вимогою;
7) при атнiй передачi обОектiв незавершеного будiвництва, подае вiДомОСтi

незавершеного будiвництва, а саме: дата початку i припиненнrI
.F.

про об'
будi затверджена загалъIIа BapTicTb, вартiстъ робiт, виконаIIих станом на

дату пр будiвництва (ким i коли затверджено завдання на проектування,

загzLльна вартiстъ проектЕо_вишукув€tпьних робiт, кошторисна BapTicTb

проектно-
та iH.).

робiт, виконаних до ix припинення, стадii виконанЕя робiт

З.4. Пр ня_передача комунапьного майна оформляеться актом приймання-

передачi, пiдписуеться керiвником та бухгалтером cTopiH.

3.5. Kepi к суб'екта господарювання несе вiдповiдалънiсть за змiст наданих

документiв достовiрнiсть наведених у них даних.

IV. Прикiнцевi положення

4.|. Kepi суб'екта господарювання, бюджетноi установи або керiвник
органу мiсъкоi ради контролюео органiзовуе, забезпечуе та вiдповiдае за

процедури списання майна вiдповiдно до цього Положення.

ли

вико

дотримання

надаються з цим Положенням.

4.З. Kepi суб'екта господарювання, бюджетноi установи або керiвник
вик органу мiсъкоi ради вiдповiдас згiдно з чинним законодавством
Украiни за ве використання коштiв, отриманих вiд реалiзацii основних засобiв
(рухомого неF,ухомого майна).

4.2. Kepi
мiсъкоi

4.4. Спiрнi
положення
Украiни.

4.5. Орган управл
положення У?31нсьцого

blz---

су6'екта господарювання, бюджетноi установи або виконавчих органiв
несуть вiдповiдалънiсть за змiст та достовiрнiсть документiв, що

що виникають у процесi списання маина вlдповlдно до цього
вирiшуються у вiдповiдностi з вимо чинного законодавства

(s?
;/Ul;l;

ч8

контролюе та вимог даного

>]rа
ний 1

п a'i t,|

\ ""'lr
olxNlo
Ф, -l

'(,у/
Мiсъкий

1.,
\l: Уу

дотримання

Iлля ЩКОВ



Додаток,1

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керiвника суб'еша господарювання, бюджетноТ

установи або виконавчог0 органу MicbKoT ради)

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

20-р.
м.п.

Акт

iнвентаризацiТ майна, що пропонусться до GпиGання

(найменування суб'епа господарювання та його мiсцезнаходження)

На пiдставi

адi,

(посада, та iнiцiали членiв KoMicii)

Проведено
станOм на

майна комунальноТ власностi, що пропонуOться д0 списання

Комiсiею у

l

lHBeHTap

Пiд час

20 _р.

iнвентаризацiТ встановлено:

PiK

введенн

яв
експлуат

ацiю

lHBeHTap

ний

нOмер

фпичн
0

.виявпен,

р

кlлькlсть

за даними]
бllхгаптерсько,

го облiку

первiсна
(переоцiнена)

BapTicTb

факiичн
.о

виЕвлеt],
.о

3аДаНИМИ:.'i
бiХi:ал.тзрь, :

.,:l. .

первiсна i

(переоцJнен 
i

'3HoG

Усього

а) BapTicTb

lilii1



голова ком
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

i



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керiвника суб'екта господарювання,

бюджетноi установи або

виконавчOго органу MicbKoi ради)

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

20-р.

м.п.

звIт

на суму 

-грн.,

про списання маЙна комунальноI власностi

усього списано основних засобiв в кiлькостi

а саме:

Оприбутковано кольорових металiв

Голова KoMiciT:

Усього
i

:

Голова KoMicГ: 
'

.:.

i]-.

(пiдпис)

: Члени KoMiciT:


