
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від « 12 » вересня 2013 року                                                         № 509 

 
 

Про дозвіл на списання  
основних засобів 

 
 
Керуючись ст. 143 Конституції України, пунктом 5 ст. 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 
Кіровоградської 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               
м. Кіровограда від 07 серпня 2013 року, акти про списання основних засобів 
від 19 липня 2013 року, зважаючи на клопотання комунального закладу 
“Центральна міська лікарня м. Кіровограда” від 25 липня 2013 року № 171, 
виконком Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Дозволити комунальному закладу “Центральна міська лікарня            
м. Кіровограда” списати з балансу основні засоби: 
 пристрій для діалізу, інвентарний № 10470661, надійшов в установу          
16 грудня 2010 року (передано безоплатну гуманітарну  допомогу 
благодійним фондом реабілітації дітей-інвалідів “Єдність” згідно з 
накладною від 16.12.2010 р. № 16/12-1); 
 пристрій для діалізу, інвентарний № 10470662, надійшов в установу          
16 грудня 2010 року (передано безоплатну гуманітарну  допомогу 
благодійним фондом реабілітації дітей-інвалідів “Єдність” згідно з 
накладною від 16.12.2010 р. № 16/12-1); 
 комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20, інвентарний                      
№ 10470836, заводський № 8109036, рік випуску 1988, має 100 % фізичного 
зношення, залишкова вартість відсутня; 
 електрокардіограф ЕК 12Т-01 “Р-Д”, інвентарний № 10471116, 
заводський № DO5121960, рік випуску 2005, має 100 % фізичного зношення, 
залишкова вартість відсутня; 
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 апарат флюрограф 12Ф7Ц, інвентарний № 10470839, заводський              
№ 701, рік випуску 1988, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість 
відсутня; 
 стерилізатор “ГП-40”, інвентарний № 10470682, заводський № 460, рік 
випуску 1992, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість відсутня;
 поліграф “П4Э/Д-02”, інвентарний № 10470931, заводський № 259, рік 
випуску 1988, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість відсутня;
 автоматизований діагностичний комплекс для реєстрації і обробки      
ЕКГ сигналів DX-NT, інвентарний № 10471114, заводський № 20704, рік 
випуску 2004, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість відсутня;
 програмно-діагностичний комплекс, інвентарний № 10470424, рік 
випуску 1999, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість відсутня;
 комплекс кардіомоніторірованія “Ритм”, інвентарний № 10460056, рік 
випуску 1996, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість відсутня. 
  
 2. Комунальному закладу “Центральна міська лікарня м. Кіровограда”  
здійснити  списання з балансу вищевказані основні засоби відповідно до 
вимог ведення бухгалтерського обліку і звітності. 
  
 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 24 56 36 


