
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 липня  2019 року                                            № 402 

смт Голованівськ 

   

Про надання дозволу на списання 

основних засобів, які належать до 

спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ Голованівського  

району 
 

 

 Відповідно до частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, 

затвердженого рішенням районної ради від 12 травня 2010 року № 326, 

враховуючи лист КУ «Голованівська центральна районна лікарня» від 25 

квітня 2019 року № 404/01-24, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл КНП «Голованівська центральна районна лікарня» на 

списання основних засобів, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, згідно з 

додатком. 

2. КНП «Голованівська центральна районна лікарня» провести 

списання зазначених основних засобів в порядку, встановленому чинним 

законодавством, та про результати проінформувати районну раду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

Голова районної ради        Б.КУЧМІЙ 



 

        Додаток 

        до рішення Голованівської 

        районної ради 

        від  05 липня 2019 року № 402 

 

Перелік 

основних засобів, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району та 

на списання яких надається дозвіл 

 
№ 

п/п 

Найменування 

основних 

засобів 

Інвентарн

ий номер 

Дата 

введення в 

експлуатацію 

Первісна 

балансова 

вартість, 

грн 

Залишкова 

балансова 

вартість, 

грн 

Підстава 

для 

списання 

1 Апарат УВЧ-60 10470413 2007 р. 7667 0 Акт на 

списання 

основних 

засобів 

ОЗ-3 від 

26 квітня 

2019 року 

2 Кардіограф 10470450 2001 р. 6000 0 Акт на 

списання 

основних 

засобів 

ОЗ-3 від 

26 квітня 

2019 року 

3 Дефибрилятор 

Дефинар-01 

10470256 1991 р. 5934 0 Акт на 

списання 

основних 

засобів 

ОЗ-3 від 

26 квітня 

2019 року 

4 Дефибрилятор 

Дефинар-01 

10470365 1991 р. 5934 0 Акт на 

списання 

основних 

засобів 

ОЗ-3 від 

26 квітня 

2019 року 

5 Елетрокардіограф 

ЕКЗТ-01 «Р-Д» 

10470405 2008 5840 0 Акт на 

списання 

основних 

засобів 

ОЗ-3 від 

24 травня 

2019 року 

 

 

 


