
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від «27» листопада 2012 року                                                         № 972 
 

 
Про дозвіл на списання  
основних 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”, акти постійно діючої комісії по списанню 
основних засобів на підприємствах, установах, організаціях комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда від 02 листопада 2012 року, 
акти про списання основних засобів від 05 травня 2012 року, від 02 жовтня 
2012 року, від 15 жовтня 2012 року, зважаючи на клопотання 
Кіровоградської дитячої міської лікарні від 08 жовтня 2012 року № 385, 
Кіровоградської міської дитячої поліклініки № 1 від 17 жовтня 2012 року         
№ 1131, виконком Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Дозволити списати з балансу основні засоби: 
 Кіровоградській дитячій міській лікарні: 
 стерилізатор  паровий  ВК-75, інвентарний № 10470048, заводський     
№ 1455, рік випуску 1995, має 100 % фізичного зношення, залишкова 
вартість відсутня; 
 сканер медичний СМ-3, інвентарний № 10470006, заводський № 578, 
рік випуску 1993, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість 
відсутня; 
 сканер медичний СМ-1М, інвентарний № 10470011, заводський № 520, 
рік випуску 1998, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість 
відсутня; 
 сканер медичний СМ-1.3, інвентарний № 10470012, заводський № 225, 
рік випуску 1998, має 100 % фізичного зношення, залишкова вартість 
відсутня; 
 автомобіль ЗАЗ-1102101 типу легковий комбі-В, державний                 
№ ВА 41-98 АВ, інвентарний № 10510006, двигун № 157428, шасі                 
№ XTE110210NO151746, рік випуску 1992, має 100 % фізичного зношення, 
залишкова вартість відсутня; 
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 автомобіль ІЖ-2715014 типу фургон малотонажний-В, державний               
№ ВА 82-83 АВ, інвентарний № 10510013, двигун № 37250523, шасі                 
№ XTК271500РO527889, рік випуску 1993, має 100 % фізичного зношення, 
залишкова вартість відсутня; 
 Кіровоградській міській дитячій поліклініці № 1: 
 електрокардіограф “Мінігран 3Д”, інвентарний № 10470035, 
заводський № 9301007, рік випуску 1994, має 100 % фізичного зношення, 
залишкова вартість відсутня; 
 апарат УЗІ “Ехотомоскоп ЕТС-ЕЛ-К”, інвентарний № 10470029, 
заводський № 9210085, рік випуску 1992, має 100 % фізичного зношення, 
залишкова вартість відсутня.  
 2. Кіровоградській дитячій міській лікарні, Кіровоградській міській 
дитячій поліклініці № 1 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 


