
У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ 

ЗМІЇВСЬКИЙ  РАЙОН 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

   25 серпня 2020 року                                                       №  218 
 

 

Про надання дозволу  на списання 

дерев в сел. Слобожанське 

 

Розглянувши листи  КП «Комунальник»  від 17.08.2020 року                                   

№ 1083-1103  та заслухавши інформацію директора   КП «Комунальник»                                                                     

Чучупалова В.Б., про стан зелених насаджень в    сел. Слобожанське, на 

виконання власних повноважень, зазначених у пп.1 п. «а» ст. 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет  

Комсомольської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Надати дозвіл КП «Комунальник» на списання дерев: 

    -  в кількості  2  штук відповідно до актів № 1-2 інвентаризації об’єктів  

       комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості 1  штука відповідно до акту № 3 інвентаризації об’єктів  

       комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  19  штук відповідно до актів № 4-5 інвентаризації    

        об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  32  штуки відповідно до актів№ 6-7 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  1  штуки відповідно до акту № 8 інвентаризації об’єктів  

       комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  147  штук відповідно до актів№ 9-11 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  40  штук відповідно до актів № 12-13 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  18  штук відповідно до акту № 14 інвентаризації об’єктів  



       комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  164  штук відповідно до актів № 15-17 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  5  штук відповідно до акту № 18 інвентаризації об’єктів  

       комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  20  штук відповідно до акту № 19 інвентаризації об’єктів  

       комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  46  штук відповідно до акту № 20 інвентаризації об’єктів  

       комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  6  штук відповідно до акту № 21 інвентаризації об’єктів  

       комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  10  штук відповідно до актів№ 22-23 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  6  штук відповідно до актів № 24-25 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості 63  штук відповідно до актів № 26-27 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  43  штук відповідно до актів№ 28-29 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  14  штук відповідно до актів№ 30-31 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  5  штук відповідно до актів№ 32-33 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості  68 штук відповідно до актів № 34-35 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    -  в кількості 9  штук відповідно до актів№ 36-37 інвентаризації  

       об’єктів комунальної власності, що  пропонуються до списання від    

       10.07.2020 року; 

    

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  головного    

     бухгалтера Комсомольської селищної ради Бардакову Н.В. 

 
Комсомольський 

селищний голова          Дмитро ДІХТЯР 


