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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

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 від 20.11.2018 № 348/01-13, 

14.12.2018 № 608/01-3, 20.12.2018 № 611/01-13,  на підставі актів списання 

основних засобів (часткової ліквідації), технічних висновків від 04.09.2018 № 

181, № 189, від 12.11.2018 №218, від 21.11.2018 № 238, № 239, № 240, від 

22.11.2018 № 280 виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 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: 

− Дихальний мішок MR 100, 2010 року випуску, в кількості однієї 

одиниці з первинною вартістю 2 600,00 грн., інвентарний номер 

10470373; 

− Пульсоксиметр “Ютас оксі”, 2004 року,  в кількості однієї одиниці з 

первинною вартістю 4 910,00 грн., інвентарний номер 1370266; 

− Комп'ютер у комплекті, 2002 року випуску, в кількості однієї одиниці 

з первинною вартістю 3 154,00 грн., інвентарний номер 1630251; 

−  Мікроскоп “Мікромед”, 2002 року випуску, в кількості однієї одиниці 

з первинною вартістю 2506,00 грн., інвентарний номер 01350245; 

− Інгалятор “Pari Boy SK”, 2014 року випуску, в кількості дев'яти 

одиниць з первинною вартістю 3 120,00 грн., інвентарні номери 

10470379, 10470380, 10470381, 10470382, 10470383, 10470384, 

10470385, 10470386, 10470387.   



2. Головному лікарю Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні 

Рошко І.Г. здійснити списання зазначених основних засобів згідно з чинним 

законодавством України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконкому Ужгородської міської ради 

„Про надання дозволу на списання основних засобів в Ужгородській 

міській дитячій клінічній лікарні” 

 

 Відповідно до 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”, тобто дозвіл на 

списання матеріальних цінностей як таких, що не придатні для подальшого 

використання, морально застарілі, вартість яких становить від   2 500,00 до 5 

000,00 грн., надається з дозволу відповідного рішення органу місцевого 

самоврядування в межах, визначеним законом. 

 Розглянувши подані для розгляду висновки про технічні стани від 

Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні, встановлено наступне. 

 Основні засоби  (дихальний мішок MR 100, 2010 року випуску, 

пульсоксиметр “Ютас оксі”, 2004 року,  комп'ютер в комплекті, 2002 року 

випуску, мікроскоп “Мікромед”, 2002 року випуску, Інгалятори “Pari Boy SK”, 

2014 року випуску) не підлягають ремонту, є фізично зношеними, не 

придатними для подальшого використання. 

 

 

 

Начальник відділу охорони здоров'я                                  В. РЕШЕТАР 

 

 

 

 

 

 


