
КИЕВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬО 1VIОГО  СКЛИКАННЯ  

Р I ШЕННЯ  

Про  надання  дозволу  ВгДДга ry охорони  здоров 'я  КИЕВО -СвЯТОНшНСЫ  оО  районное  
державноУ  адмгнгстрацгг  на  передачу  з  балансу  матергальних  цгнностей  

Вгдповгдно  до  статей  43, 60 Закону  Укра iни  "Про  мгсцеве  самоврядування  в  
Укра iнг", статтг  78 Господарського  кодексу  Укра iни  пункту  4.3 роздглу  4 Порядку  
упраВлгння  об 'ектами  спгльно i власностг  територгальних  громад  сгл , селища , мгст  Киево -

Святошинського  району  Ки iвсько i областг , затвердженим  ргшенням  Киево -Святошинсько i 

районно i ради  в iд  31.03.2015 року  Ns 485-42-VI , Указу  Президента  Укра iни  в iд  11.02.2016 

року  З 44/20 16, ВраховуЮЧи  ЛИСТ  в 1дд 1лу  охорони  здоров  'я  КиеВо -СВЯТОШИНСЬКо 1 

районно i державно i адмгнгстрацг i в iд  16.12.2016 М  1096, на  пгдставг  висновкгв  та  
рекомендацгй  постгйно i комгсг i районно i ради  з  питань  управлгння  комунальним  майном , 

дгяльностг  комунальних  пгдприемств , житлово -комунального  господарства , паливно -

енергетичного  комплексу  та  енергозберггаючих  технологгй , районна  рада  

в  в  р  i ш  в  л  а : 

1. Надати  дозвгл  вгддглу  охорони  здоров 'я  Киево -Святошинсько i районно i державно i 

адмгнгстрацг i на  передачу  з  балансу  Центрально i районно i лгкарнг  Киево -

Святошинського  району  Ки iвсько i областг  на  баланс  вгйськово i частини  МА0799 

(с . Вгта  Поштова ) лгжок , з  метою  подальшого  використання  для  потреб  Збройних  
Сил  Укра iни , з  можливою  передачею  iх  в  зону  АТО , зггдно  з  додатком ,. 

2. Вгддглу  охорони  здоров 'я  Киево -Святошинсько i районно  державно i адмгнгстрацг i 

провести  дii щодо  передачг  матергальних  цгнностей  в  порядку  та  в  спосгб  
визначених  чинним  законодавством  цкраiни , вказаних  у  додатку  до  цього  
рiшення . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  районно i 

ради  з  питань  управлгння  комунальним  майном , дгяльностг  комунальних  
пгдприемств , житлово -комунального  господарства , паливно -енергетичного  
комплексу  та  енергозберггаючих  технологгй  

Голова  ради 	 В .Е . Гедульянов  

м . Киiв  
20 грудня  2016 року  
N 219-15-VII 



Додаток  
до  ргшення  Киево -Святошинськог  
райоиног  ради  VII скликания  
вгд  20.12.2016 року  Ns 221-15-VII 

Перелгк  матергальних  цгиностей , якг  внаслгдок  фгзиi вого  зносу  не  викорнстов jються  
Ракунок  113 (малоцгннг  необоротнг  матергальнг  активи ) 

Дата  надходження  
Балансова  Залишкова  

Назва  Кглькгсть (шт) на  бухгалтерський  Сума  зносу  Стан  
облгк  вартгсть  вартгсть  

Лгжко  13 2002 702,00 351,00 351,00 
Не  придатне  для  
використання  

Лгжко  металеве  (безкош . д-га) 11 2002 990,00 495,00 495,00 
Не  придатне  для  
використання  

Лгжко  1но  сп .(безкош .д-га ) 7 2006 147,00 73,00 74,00 
Не  придатне  для  
використання  

Лгжко  22 1990 1188,00 594,00 594,00 
Не  придатне  для  
використання  

Лгжко  18 2002 972,00 486,00 486,00 
Не  придатне  для  
використання  

ВСЬОГО  71 3 999,00 1 999,00 2 000,00 



Кглькгсть  
Дата  надходження  

Балансова  Оприбутковано  Вартгсть  Назва  (шт) на  бухгалтерський  
вартгсть  

Сума  зносу  
металобрухт  (кг) металобрухту  

Стан  
облек  

Лгжко  2 2002 108,28 108,28 20 40,00 
Не  придатне  для  
вико  истання  

Лгжко  металеве  
2 2005 200,00 200,00 20 40,00 

Не  придатне  для  
(бувше  у  використ .) використання  
Лгжко  металеве  

17 2002 1530,00 1530,00 255 510,00 
Не  придатне  для  

( безкош . д-га ) вико  истання  

Лгжко  1 2000 35,00 35,00 10 20,00 
Не  придатне  для  
вико  истання  

Лгжко  7 2007 156,91 156,91 70 140,00 
Не  придатне  для  
використання  

ВСЬОГО  29 2 030,19 2 030,19 375 750,00 

Заступник  голови  районном  ради 	 Д.М . Гусятинський  


