
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 14 грудня 2011 року                                                                              № 1188 
 

м. Кіровоград 
 

Про дозвіл на списання  
автотранспортних засобів 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, пунктом 5 ст. 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 
Кіровоградської міської ради від 17 вересня 1999 року № 318 “Про 
затвердження порядку списання майна комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда”, акт постійно діючої комісії по списанню 
основних засобів на підприємствах, установах, організаціях комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда від 9 листопада 2011 року, 
акти про списання автотранспортних засобів від 27 жовтня 2011 року, 
зважаючи на клопотання комунального закладу “Центральна міська лікарня 
м. Кіровограда” від 27 жовтня 2011 року № 1226, управління охорони 
здоров’я від 1 листопада 2011 року № 2499, виконком Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Дозволити комунальному закладу “Центральна міська лікарня              
м. Кіровограда” списати з балансу автотранспортні засоби: 
 автомобіль ЗАЗ 11021619 типу легковий комбі-В, державний             
№ ВА 0076 АТ, інвентарний № 10511061, шасі № ХТЕ110216Р0177716, рік   
випуску 1993, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість відсутня;
 автомобіль АЗЛК 21401 типу легковий седан-В, державний                  
№ ВА 2294 АТ, інвентарний № 10510152, шасі № ХТВ214010J0805328,   
кузов 2265378, рік випуску 1988, має 100 % фізичного зношення, залишкова 
вартість відсутня; 
 автомобіль ВАЗ 2121 типу легковий універсал-В, державний                           
№ 2289 АТ, інвентарний № 10510058, шасі № ХТА212100L0788414, рік 
випуску 1990, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість відсутня; 
 автомобіль РАФ 2203101 типу пасажирський-В, державний                   
№ ВА 2293 АТ, інвентарний № 10510055, шасі № X1D220310K0188163, рік 
випуску 1989, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість відсутня; 
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 автомобіль ГАЗ 5204 типу самоскид-С, державний № ВА 6019 АР, 
інвентарний № 10510032, шасі № XTH520400B0463030, рік випуску 1981, 
має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість відсутня; 
 автомобіль РАФ 2203101 типу мікроавтобус медичної допомоги-В, 
державний № ВА 0081 АТ, інвентарний № 10510030, шасі                                      
№ XTD220310L0212377, рік випуску 1990, має 100 % фізичного зношення, 
залишкова вартість відсутня; 
 причеп типу розпуск ІКБ-817, державний № б/н, інвентарний                
№ 10510060, рік випуску 1987, має 100 % фізичного зношення, залишкова 
вартість відсутня. 

2. Комунальному закладу “Центральна міська лікарня                      
м. Кіровограда” здійснити списання з балансу вищевказаних 
автотранспортних засобів відповідно до вимог ведення бухгалтерського 
обліку і звітності та надати до управління власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради довідку про виконання 
рішення виконавчого комітету. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                       О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карпова 
245636 


