
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 травня 2019 року                       Ужгород                            № 1538         

                                                              

 

Про надання дозволу на списання  

основних засобів в Ужгородській  

міській дитячій клінічній лікарні 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Наказу Міністерства фінансів України 13.09.2016 №818 “Про 

затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами 

державного сектору та порядку їх складання”, враховуючи клопотання 

Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні 20.11.2018 № 348/01-13, 

14.12.2018 № 608/01-13, на підставі актів списання основних засобів, технічних 

висновків від 04.09.2018 № 186, № 190, № 193,  11.09.2018 № 204, 12.11.2018 № 

219, № 220, 22.11.2018 № 278, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 1. Надати дозвіл на списання  основних засобів Ужгородській міській 

дитячій клінічній лікарні, як таких, що не придатні для подальшого 

використання та фізично зношені, а саме:  

− міні фотометр MF-1020, 2003 року випуску, в кількості однієї одиниці 

з первинною вартістю 5 260,00 грн., інвентарний номер 01370263; 

− автоматичний шприцевий дозатор “ЮСП-100”, 2009 року випуску, в 

кількості однієї одиниці з первинною вартістю 9 200,00 грн., 

інвентарний номер 10470366; 

− гастроскоп “Olympus”, 2013 року випуску, в кількості однієї одиниці з 

первинною вартістю 19 951,00 грн., інвентарний номер 10470390; 

− електрокардіограф “Innomed”, 2006 року випуску, в кількості однієї 

одиниці з первинною вартістю 5 300,00 грн., інвентарний номер 

10370292; 

− монітор нагляду за станом пацієнта “Medicare”, 2007 року випуску, в 

кількості однієї одиниці з первинною вартістю 5 174,00 грн., 

інвентарний номер 10470330; 



− персональний комп'ютер, 2009 року випуску, в кількості однієї 

одиниці з первинною вартістю 6 364,00 грн., інвентарний номер 

10470364; 

− копіювальний апарат “Toshiba”, 2009 року випуску, в кількості однієї 

одиниці з первинною вартістю 5 112,00 грн., інвентарний номер 

10470365. 

 2. Головному лікарю Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні 

Рошко І.Г. здійснити списання вищевказаних основних засобів згідно чинного 

законодавства України.    

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

 

 

 


