
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_____________ СЕСІЯ  VІI  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

____________2019 року м. Вижниця 

 

Про надання дозволу на списання 

основних засобів підприємств, установ, 

організацій, які використовують майно, 

що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району  

 

 Керуючись ч.2 ст.43 та ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Порядку списання майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району, затвердженого 

рішенням шостої сесії районної ради VII скликання від 21 квітня 2016 року № 

115-6/16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району», розглянувши клопотання Вижницької 

районної державної адміністрації від 27 березня 2019 року № 01.34-419  та 

відповідні документи на списання основних засобів комунальної установи 

«Вижницька центральна районна лікарня», враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл комунальній установі Вижницької районної ради 

«Вижницька центральна районна лікарня» на списання основних засобів, що 

належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селища, міст району, 

як таких, що непридатні для подальшого використання та не підлягають 

ремонту і відновленню, згідно переліку основних засобів, що додається 

(Додаток 1). 

 

2. Комунальній установі Вижницької районної ради «Вижницька 

центральна районна лікарня» здійснити заходи по списанню основних засобів, 

відповідно до вимог чинного законодавства України, про що надати відповідні 

документи у виконавчий апарат районної ради. 

 

 

 



 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю.Никифоряк). 

 

Голова районної ради                                                    М. Андрюк 

 

 

Виконавець: 

 

Головний лікар КУ «Вижницька 

центральна районна лікарня»       Ф.Митринюк 

 

Погоджено:  

 

Заступник голови районної ради      С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради      Г. Івоняк 

 

Завідувач юридичного відділу виконавчого  

апарату районної ради         К. Голобуцька  

 

Голова постійної комісії районної ради 

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій    Ю. Никифоряк 

 



Додаток 1 

до проекту рішення ____ сесії  

районної ради VІІ скликання  

______________ № __________ 

 

Перелік обладнання, що пропонується до списання  

по КУ «Вижницька центральна районна лікарня» 

 
№ 

п/п 

Назва  устаткування та 

інвентаря 

Рік 

випуску  

Інвентарни

й номер 

Первісна 

(переоціне-

на)вартість 

грн. 

Знос  

1 Автомобіль OPEL COMBO 2009 10510014 142888 42866 

2 Набір для реанімації 2008 10470928 27379 27379 

3 Апарат для СВЧ терапії 

«Ромашка» 

1988 10470444 6468 6468 

4 Апатат Тонус 2М 1987 10470427 2202 2202 

5 Стерилізатор возд. ГП-20 1990 10470511 2609 2609 

6 Крісло стоматологічне КСЕМ-01 1988 10470493 2941 2941 

7 Відсмоктувач хірургічний моделі 

РА-2 

2008 10470932 5445 5445 

8 Монітор нагляду за станом 

пацієнта/пульсоксиметр 

2005 10470931 5775 5775 

9 Монітор пацієнта РМ-50 2010 10470952 4500 4500 

10 Кювет інтенсивного 

спостереження ІКС-21 

1994 10470521 64153 64153 

11 Стерилізатор елекстричний верт. 

ВК-75 

1989 10470088 1489 1489 

12 Стерилізатор елекстричний ВК-75 1985 10470042 1739 1739 

13 Автоклав ВК-75 2001 10470587 9652 9652 

14 Компютерна техніка 2006 10460790 5121 5121 

15 Апарат для ультразвукової терапії 

УЗТ-101 

1982 10470304 1289 1289 

  РАЗОМ   283650 183628 

 

 

Керуючий справами районної ради       Г. Івоняк 

 

 


