
УКРАЇНА Проект
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

___________________ 2020 р. сесія 8 скликання

Про списання майна, закріпленого за комунальним некомерційним 
підприємством «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова

Вінницької обласної Ради»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60, абзацу 2 
пункту 10 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні, рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання 
від 27 березня 2001 № 360 “Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року “ Про об'єкти комунальної власності”, 
рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 432 
“Про затвердження Положення щодо окремих питань комунальної власності”, 
враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
Вінницької облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству «Вінницька 
обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради» на 
списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- Набір Кюнчера, інвентарний № 10470190, 1993 року випуску, первісною 
вартістю 10 099,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.

- Набір стабільного остеосинтезу дорослий, інвентарний № 10470192, 1993 
року випуску, первісною вартістю 17 605,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.

- Комплект обладнання для артроскопії, інвентарний № 10471479, 2006 
року випуску, первісною вартістю 277 750,00 грн, залишковою вартістю 0,00 
грн.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна 
клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради» (Жупанов О.Б.) 
здійснити заходи зі списання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, 
відповідно до чинного законодавства України з оформленням необхідних 
документів та надати акти на ліквідацію основних засобів управлінню спільної 
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова обласної Ради в.соколовий


