
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради 
                 (найменування юридичної особи)                         

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  41053148  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Софіївської селищної 
ради від 30.06.2021№794-10/VIII 

Акт списання групи основних засобів 
________смт Софіївка__________ 

(місце складання) 
 

Номер документа Дата складання 

1 07.06.2021 

Назва об’єкта(ів) Номенклатурний номер Кількість 
Первісна 

вартість, грн 
Сума, грн 

Знос Дата введення в 
експлуатацію (місяць, рік) за одиницю всього, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивно-дитячий майданчик 
№ 2 

1014880026 1 10 000,0  10 000,0  100% 10 000,0  вересень 2012 р. 

Всього 1 10 000,0 10 000,0  10 000,0  

Комісія, призначена розпорядженням селищного голови № 67-аг від 22.09.2020 «Про створення діючої інвентаризаційної комісії»,  

здійснила огляд об’єкта, який знаходиться вул. Молодіжна в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області 
та обліковується) у матеріально відповідальної особи - селищного голови Сегедія П.Ю. 
                                                                                                                                                                    

Коротка характеристика об’єкта(ів) пісочниця (з грибком) – 1 шт., спортивно-ігровий комплекс – 1 шт., лавка дерев’яна-1 шт., огорожа дерев’яна 
-32 м.п., урна металева – 1 шт.  
У результаті огляду комісія встановила: 
1. Маса об’єкта(ів) за паспортом _не відомо______________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Наявність дорогоцінних металів __відсутні____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Технічний стан та причина списання пісочниця (з грибком), лавка дерев’яна, огорожа дерев’яна, урна металева – відсутні, спортивно-ігровий 
комплекс - аварійний.  
Висновок комісії: залишки спортивно-ігрового майданчику не підлягають відновленню, пропонується до списання 

Перелік документації, що додається акт інвентаризації комунальної власності,що пропонується до списання – 1 арк., відомості про об’єкт 
комунальної власності, які пропонуються до списання – 1 арк.,  акт огляду та перевірки обладнання дитячих та спортивних майданчиків на 
території населених пунктів софіївської селищної ради – 1 арк., звернення жителів масиву Молодіжний– 1арк., фото – 1арк..  
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Примітка 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Голова комісії               Заступник селищного голови з питань діяльності  
                                     виконавчих органів ради                                                       __________________   А. МАСЬКО 

                                                                      

Члени комісії:             Начальник фінансово-економічного відділу  
                                      – головний бухгалтер                                                            __________________О. КОРЖ 

                                    Спеціаліст І категорії  фінансово-економічного відділу     _________________ Н. МАЦЕНКО  
                                    Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу        _________________ Т. КОРЖ  
                                    Спеціаліст І категорії   відділу містобудування,  
                                    будівницва та благоустрою території                                     _________________ І. НІЩІК 

                                                                      

 
                                                                      
Розрахунок результатів списання об’єкта(ів): 
 

Витрати, пов’язані з ліквідацією Цінності, отримані від ліквідації  
дата, номер, назва документа сума дата, номер, назва документа вид цінностей кількість вартість  сума 

1 2 3 4 5 6 7 

- - -     

       

Результати списання ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 
 

Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, коду 
аналітичного обліку) 

За кредитом рахунку (субрахунку, коду 
аналітичного обліку) 

Сума 

    

    

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку _________________                _________________________________________ 
                                                                            (підпис)                                         (посада, ініціали та прізвище) 

«____» ____________20__ р.              
 

Головний бухгалтер        _____________            ______________________________________ 

                                                (підпис)                                    (ініціали та прізвище) 

 


