
Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “13” липня 2021 року       № 449

Про надання дозволу на списання
свинцевого доміка (барботера)
та радіоактивних відходів

Керуючись  статтею  143  Конституції  України,  підпунктом  1  пункту  “а”
статті  29,  частиною  п’ятою  статті  60  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  Положенням  про  порядок  списання  та  передачі
майна,  що  належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади  міста
Кіровограда,  затвердженим  рішенням  міської  ради  від  11  грудня  2012  року
№ 2099, враховуючи акт постійно діючої комісії по списанню основних засобів
на підприємствах, установах, організаціях комунальної власності територіальної
громади  міста  Кропивницького  від  01  липня  2021  року,  зважаючи  на  лист
комунального некомерційного підприємства “Центральна міська лікарня Міської
ради  міста  Кропивницького”  від  22  червня  2021  року  №   668,  погоджений
управлінням  охорони  здоров'я  Кропивницької  міської  ради  від  24  червня
2021 року № 1614, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Дати дозвіл  комунальному некомерційному підприємству  “Центральна
міська лікарня Міської ради міста Кропивницького” списати з балансу закладу:

1)  свинцевий  домік  (барботер-генератор  родону  та  гідравлічну  частину
установки  із  захисними  свинцевими  блоками),  інвентарний  №  11134430,
рік випуску  1957,  балансова  вартість  -  482,0  грн,  сума  нарахованого  зносу  -
482,0 грн;

2)   дозиметр  ДРГ-3-01,  інвентарний  №  11137087,  рік  випуску  1977,
балансова вартість - 1717,0 грн, сума нарахованого зносу - 1717,0 грн;

3) прибор ДКС-04, інвентарний №  11134431, рік випуску  1957, балансова
вартість - 318,0 грн, сума нарахованого зносу - 318,0 грн;

4) установка УРР,  інвентарний №  11134469, рік випуску  1989, балансова
вартість - 1717,0 грн, сума нарахованого зносу - 1717,0 грн;
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5) шафа  металева  для  зберігання  апарату  барботера, інвентарний
№ 11134429, рік випуску 1957, балансова вартість - 247,0 грн, сума нарахованого
зносу - 247,0 грн.

2. Комунальному  некомерційному  підприємству  “Центральна  міська
лікарня  Міської  ради  міста  Кропивницького” здійснити  списання  з  балансу
вищезазначеного  медичного  обладнання  відповідно  до  вимог  ведення
бухгалтерського обліку і звітності.

3. Погодити  укладання  договору  на  безоплатну  передачу  та  постійне
зберігання  свинцевого  доміка  (барботера) комунальному  некомерційному
підприємству “Центральна міська лікарня Міської ради міста Кропивницького” з
товариством з обмеженою відповідальністю “РАДОН-МЕД ”.

4. Погодити  укладання  договору  на  безоплатну  передачу  та  постійне
зберігання радіоактивних відходів (гідравлічну частину установок із захисними
свинцевими  блоками, дозиметр  ДРГ-3-01, прибор  “ДКС-04”, установка  УРР,
шафа  металева  для  зберігання  апарату  барботера  та  інші  утворені  під  час
передачі  барботера  радіоактивні  відходи) комунальному  некомерційному
підприємству “Центральна міська лікарня Міської ради міста Кропивницького” з
державним спеціальним підприємством “ОБ’ЄДНАННЯ “РАДОН”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА

Алла Усатова 35 83 18


