
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від  24  травня  2016 року                                                         № 286 

 
 

Про дозвіл на списання 
основних засобів 

 
Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1 п. “а” ст. 29, 

частиною 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 квітня 2016 року, акт 
про списання основних засобів від 05 лютого 2016 року, акти про списання 
основних засобів від 15 березня 2016 року, зважаючи на клопотання 
комунального закладу “Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 
допомоги” від 09 березня 2016 року № 567, від 18 березня 2016 року № 639, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 
 1. Дозволити комунальному закладу “Кіровоградська міська лікарня 
швидкої медичної допомоги” списати з балансу основні засоби, а саме: 
 апарат штучна нирка, інвентарний № 10470923, заводський № 0697, 
надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % фізичного зношення, залишкова 
вартість відсутня; 
 апарат штучна нирка, інвентарний № 10470924, заводський № 0237, 
надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % фізичного зношення, залишкова 
вартість відсутня; 
 полум’яний фотометр, інвентарний № 10470812, заводський                  
№ 6117-592, надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % фізичного зношення, 
залишкова вартість відсутня; 
 цифровий фотометр, інвентарний № 10470813, заводський                              
№ 130003709, надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % фізичного зношення, 
залишкова вартість відсутня; 
 
 



 2 
 
 
 фотометр високого навантаження, інвентарний № 10470814, 
заводський № 6341Н1511, надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % 
фізичного зношення, залишкова вартість відсутня; 
 одноканальний апарат ЕКГ, інвентарний № 10470815, заводський                  
№ 310039, рік випуску 1982, надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % 
фізичного зношення, залишкова вартість відсутня; 
 одноканальний апарат ЕКГ, інвентарний № 10470816, заводський                  
№ 08804, рік випуску 1982, надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % 
фізичного зношення, залишкова вартість відсутня; 
 ендо -, фотоапаратура, інвентарний № 10471229, заводський № 5203/95, 
надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % фізичного зношення, залишкова 
вартість відсутня; 
 наркозний прилад Зулла 808, інвентарний № 10470794, заводський                  
№ 2211, рік випуску 1985, надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % 
фізичного зношення, залишкова вартість відсутня; 
 наркозний прилад Зулла 808, інвентарний № 10470803, заводський                  
№ 2698, рік випуску 1985, надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % 
фізичного зношення, залишкова вартість відсутня; 
 наркозний прилад Зулла 808, інвентарний № 10470799 заводський                  
№ 2252, рік випуску 1985, надійшов у заклад в 2000 році, має 100 % 
фізичного зношення, залишкова вартість відсутня; 
 комплекс рентгенівської діагностики Emansis PLX 102, інвентарний              
№ 10471201, заводський № 2007-65, рік випуску 2007, має 75 % фізичного 
зношення, залишкова вартість складає 9875,00 грн.  
 2. Комунальному закладу “Кіровоградська міська лікарня швидкої 
медичної допомоги ” здійснити списання з балансу вищевказаних основних 
засобів 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 Мосіна О.В. 
 
 
 
Міський голова        А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карпова 24 62 64 


