
                                                                                                                                                    
                                                 УКРАЇНА  

Г О Р О Д Н ЯН С ЬК А  М І С ЬК А Р А Д А  

Ч ЕР Н І Г І В С ЬК О Ї  О БЛ А С ТІ  

                                          Р І ШЕН Н Я  

(сьома позачергова сесія восьмого скликання) 

 

12 серпня 2021 року 

м.Городня 

 

Про надання дозволу на списання 

основних засобів 
 

  Розглянувши клопотання КНП «Городнянська міська лікарня» щодо списання майна; 

керуючись Положенням про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної 

територіальної громади Городнянської міської ради територіальної громади» (затвердженим 

рішенням 13 сесії (31) 7 скликання від 26  березня 2019 року), статтями 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності, земельних відносин ,охорони природи та містобудівної діяльності 
Городнянська міська рада  

ВИРІШИЛА 

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Городнянська міська 

лікарня» на списання майна комунальної власності територіальної громади: 

- автомобіля ВАЗ-2121 , інвентарний №10520007, реєстраційний №5643ЧНА, 1989 року 

випуску, первісною вартістю 11646, 00 грн. з нарахованим зносом 11646, 00 грн; 

- апарату «Ампліпульс-5», інвентарний №10410126, первісною вартістю 1542, 00 грн. з 

нарахованим зносом 1542, 00 грн, 1991 року виготовлення; 

- апарату «Ампліпульс-5», інвентарний №10410128, первісною вартістю 1856, 00 грн,, з 

нарахованим зносом 1856, 00 грн. 1991 року виготовлення; 

- інгалятора ультразвукового «Вулкан-1» інвентарний №10410833, первісною вартістю 

7600,00 грн, з нарахованим зносом 7600, 00 грн, 2015 року виготовлення. 

2. КНП «Городнянська міська лікарня»: списання вищезазначеного майна проводити в 

порядку, визначеному Положенням про порядок списання майна комунальної власності 

об’єднаної територіальної громади Городнянської міської ради » (затвердженим рішенням 

13 сесії (31) 7 скликання від  26 березня 2019 року та чинним законодавством України; 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань 

виконавчих органів Городнянської міської ради Лахнека І.М. та на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, охорони природи та 

містобудівної діяльності. 

 

              Міський голова                                                                                    Андрій БОГДАН 
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