
 

 

 

Проект рішення міської ради 

 

 

Від 16.09.2022                                                                                         № 4647 

 

 

 

Про внесення змін в рішення міської ради  

від 30.09.2021 № 18/19-21 «Про надання дозволу  

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»  

на списання основних засобів» 

 

 

У зв’язку з фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту основних засобів та з 

метою ефективного використання об’єктів комунальної власності, керуючись ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Внести зміни в рішення Бурштинської міської ради від 30.09.2021 № 18/19-21 

«Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання основних 

засобів», а саме: виключити пункт 2 даного рішення. 

2. Виключити з переліку об’єктів комунальної власності Бурштинської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу об’єктів права 

комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої приватизації), затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради від 30.09.2021 № 19/19-21 «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації шляхом продажу об’єктів права комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої 

приватизації)», основні засоби:  

- автомобіль УАЗ 3152.01, номерний знак 4115 ИФА, рік випуск 1989, інвентарний 

номер 10510018, заводський номер 223842, паспортний номер ВФ № 710844, первісна 

(переоцінена) вартість 28857,00 грн., сума нарахованого зносу 28857,00 грн., балансова 

(залишкова) вартість 0,00 грн.; 

- автомобіль ВАЗ 2106, номерний знак АТ4737АА, рік випуск 1981, інвентарний 

номер 10510020, заводський номер ХТА210600С05905, паспортний номер ІВС № 252095, 

первісна (переоцінена) вартість 1413 грн., сума нарахованого зносу 1413,00 грн., балансова 

(залишкова) вартість 0,00 грн. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН



 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради «Про внесення змін в рішення міської 

ради від 30.09.2021 № 18/19-21 «Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» на списання основних засобів»» 

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про внесення 

змін в рішення міської ради від 30.09.2021 № 18/19-21 «Про надання дозволу КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» на списання основних засобів»» є виконавчий орган 

Бурштинської міської ради. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення 

Метою даного рішення є виключення пункту 2 рішення міської ради від 30.09.2021 

№ 18/19-21 «Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів», що дасть можливість КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

провести процедуру списання основних засобів у зв’язку з їх фізичною зношеністю, 

недоцільністю ремонту та таких, що непридатні для використання, а саме:  

- автомобіль УАЗ 3152.01, номерний знак 4115 ИФА, рік випуск 1989, інвентарний 

номер 10510018, заводський номер 223842, паспортний номер ВФ № 710844, первісна 

(переоцінена) вартість 28857,00 грн., сума нарахованого зносу 28857,00 грн., балансова 

(залишкова) вартість 0,00 грн.; 

- автомобіль ВАЗ 2106, номерний знак АТ4737АА, рік випуск 1981, інвентарний 

номер 10510020, заводський номер ХТА210600С05905, паспортний номер ІВС № 252095, 

первісна (переоцінена) вартість 1413 грн., сума нарахованого зносу 1413,00 грн., балансова 

(залишкова) вартість 0,00 грн. 

Проведення процедури продажу цих основних засобів на аукціоні, що було 

передбачено пунктом 2 рішення міської ради від 30.09.2021 № 18/19-21 та рішенням міської 

ради від 30.09.2021 № 19/19-21, потребує додаткових витрат, пов’язаних із замовленням послуг 

із незалежної (ринкової) оцінки майна, на що в КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

не передбачено коштів. 

 

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

Ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. Співдоповідач: директор КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Володимир Василик. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна                                                     Ірина ГЕРТ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                            Ірина Герт 

______________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                             Іван Драгун 

______________2022 

 

Юридичний відділ                                                    

______________2022 

                                                                                                            

Начальник загального відділу                                                                        Марія Яцик                                                                                                 

______________2022 

 

Секретар ради                                                                                                     

______________2022                                                                                        

 


