
 
Проект рішення міської ради 

 

Від 11.11.2022                                                                                                            № 4719 

 

 

Про надання дозволу КНП «Бурштинська  

центральна міська лікарня» на списання  

основних засобів  

 

 

Розглянувши звернення в.о. директора КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Наталії Сачинської (вих. лист від 11.10.2022 № 639) 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 КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів, які не відповідають критеріям визнання активу та не можуть бути 

використані у господарській діяльності, у зв’язку з повним моральним та фізичним 

зношенням, а саме: 

- Холодильник «Кодри», рік випуску 1982, інвентарний номер 10480130, 

заводський номер 324061, первісна вартість 81,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Візок  ККД для перевезення хворих, рік випуску 1989, інвентарний номер 

10480171, заводський номер б/н, первісна вартість 115,00 грн., залишкова вартість 0,00грн.; 

- Холодильник «Ярид», рік випуску 1975, інвентарний номер 10480023, 

заводський номер 750261, первісна вартість 92,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Холодильник «Кодри», рік випуску 1978, інвентарний номер 10480083, 

заводський номер 489007, первісна вартість 80,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Холодильник «Норд», рік випуску 1998, інвентарний номер 10480210, 

заводський номер 905410, первісна вартість 0,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Стерилізатор ГП-20, рік випуску  1987, інвентарний номер 10450016, 

заводський номер 13026, первісна вартість 663,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Стерилізатор АП-80, рік випуску 1989, інвентарний номер 10450079, заводський 

номер 27418, первісна вартість 279,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Термостат  Т-40М, рік випуску 1965, інвентарний номер 10150013, заводський 

номер 867, первісна вартість 214,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Центрифуга  ЦЛК-1, рік випуску 1977, інвентарний номер 10450058, заводський 

номер 2448, первісна вартість 130,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Цетрифуга ОПН-8, рік випуску 1991, інвентарний номер 10450025, заводський 

номер 6269, первісна вартість 1361,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Центрифуга, рік випуску 1991, інвентарний номер 10450020, заводський номер 

6181, первісна вартість 335,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Шафа сушильна 2В-151, рік випуску 1973, інвентарний номер 10450010, 

заводський номер 8667, первісна вартість 551,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Мікроскоп Мікмед, рік випуску 2004, інвентарний номер 10450081, заводський 

номер 508993, первісна вартість 2407,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Ліжко функціональне, рік випуску 1979, інвентарний номер 10470236, 

заводський номер б/н, первісна вартість 110,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Столик маніпуляційний СМ-3, рік випуску 1989, інвентарний номер 10470422, 

заводський номер б/н, первісна вартість 136,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Апарат Фаза-5, рік випуску 2000, інвентарний номер 10470481, заводський 

номер 703, первісна вартість 33467 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Комплект клінічний діагностичний лабораторний, рік випуску 1990, 

інвентарний номер 10470430, заводський номер 903278, первісна вартість 1995,00 грн., 

залишкова вартість 0,00 грн.; 



- Фотокалориметр КФК-2, рік випуску 2003, інвентарний номер 10470485, 

заводський номер 8811611, первісна вартість 2992 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Аналізатор  мікростриповий, рік випуску 2008, інвентарний номер 10470505, 

заводський номер 30310371, первісна вартість 25063 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Апарат  Єлізарова КДГ-1, рік випуску 1986, інвентарний номер 10470376, 

заводський номер б/н, первісна вартість 1215 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Електрокардіограф Мідос, рік випуску 2006, інвентарний номер 10470498, 

заводський номер 1022, первісна вартість 4194 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Дезкамера, рік випуску 1980, інвентарний номер 10470315, заводський номер 

5905, первісна вартість 749 грн., залишкова вартість 0,00 грн.; 

- Шафа 2-ох дверна, рік випуску 1979, інвентарний номер 10630096, заводський 

номер б/н, первісна вартість 37,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн; 

- Стерилізатор ГК100, рік випуску 1987, інвентарний номер 10450074, заводський 

номер 197, первісна вартість 1434,00 грн., залишкова вартість 0,00 грн. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Володимира Чуйка 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 надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів» 

 

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

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

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про надання дозволу КНП 

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

основі звернення в.о. директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Наталії 

Сачинської (вих. лист від 11.10.2022 № 639) щодо надання дозволу на списання основних 

засобів. 

 

3. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є надання дозволу КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» на списання основних засобів, які не відповідають критеріям визнання 

активу та не можуть бути використані у господарській діяльності, у зв’язку з повною 

фізичною зношеністю. Згідно з актом обстеження № 225 від 11.10.2022  (технічний 

висновок), наданого ТОВ «МЕТ-ТРІУМ», проведення ремонту основних засобів є 

економічно недоцільним. 

 

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: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                     Ірина ГЕРТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

______________ 2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               В.Чуйко 

______________ 2022 

 

Юридичний відділ                                                                                            

______________ 2022 

 

Загальний відділ                                                                          

______________ 2022 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

______________ 2022 

 


