
Проєкт рішення міської ради 

 

 

 

Від 20.11. 2019                                                                                         № 1892 

 

 

 

 

Про надання дозволу КО «Бурштинська центральна  

міська лікарня» на списання основних засобів  

 

 

 

Розглянувши звернення головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» С. Сопільняка (вих. лист від 11.11.2019 № 334) щодо надання дозволу на списання 

основних засобів, керуючись ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» міська рада  

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів у зв’язку з фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту та таких, що 

непридатні для використання, а саме:  

- барабан для картоплі: інвентарний номер 101480230, дата введення в 

експлуатацію грудень 1989 р., первісна вартість 33977 грн., нараховано знос 100%. 

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

ради з питань бюджету та економічного розвитку В. Рика та першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                                 В. Гулик 

 

Юридичний відділ                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про надання дозволу КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» на списання основних засобів» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про надання 

дозволу КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання основних засобів» є 

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про надання дозволу КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» на списання основних засобів» розроблений на 

основі звернення головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська лікарня» С. 

Сопільняка (вих. лист від 11.11.2019 № 334) щодо надання дозволу на списання основних 

засобів 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття рішення є надання дозволу КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на списання барабана для картоплі: інвентарний номер 101480230, дата введення в 

експлуатацію – грудень 1989 р., первісна вартість 33977 грн., нараховано знос 100%. 

Барабан для картоплі відпрацював амортизаційний строк, морально застарілий і 

фізично зношений, непридатний для використання у зв’язку з відсутністю деталей і запасних 

частин, які зняті з виробництва. Проводити ремонт барабана для картоплі, який відпрацював 

амортизаційний строк, неможливо і економічно недоцільно.  

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


