
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___» ___________ 2020 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про дозвіл на списання автомобільного транспорту  
з балансу комунального підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги м. Олександрії»  
Олександрійської міської ради 
 

Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положення про порядок відчуження та списання основних засобів, що є 
комунальною власністю територіальної громади міста Олександрії, затвердженого рішенням 
міської ради від 31.07.2018 № 546, розглянувши клопотання головного лікаря КП «ЦПМСД 
м. Олександрії» від 11.01.2020 № 21, 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту:  
 
1) Дати дозвіл комунальному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради на списання наступного майна: 
- автомобіля «Волга» ГАЗ 24-13, державний номер ВА2315СС, інвентарний                 

№ 10510002, 1988 року випуску, первісна вартість становить 7 726,00 грн., знос 100%; 
- автомобіля УАЗ 3152-01, державний номер ВА2316СС, інвентарний                           

№ 10510003, 1988 року випуску, первісна вартість становить 6 689,00 грн., знос 100%; 
- автомобіля ВАЗ 2121, державний номер ВА2310СС, інвентарний                                 

№ 10510009, 1991 року випуску, первісна вартість становить 13 025,00 грн., знос 100%; 
- автомобіля ВАЗ 2121, державний номер ВА2312СС, інвентарний                                 

№ 10510008, 1991 року випуску, первісна вартість становить 13 026,00 грн., знос 100%; 
як такого, що фізично зношене та непридатне до подальшої експлуатації. 
2) Головному лікарю комунального підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради Дьячуку С.С. здійснити 
списання вищезазначених основних засобів згідно з чинним законодавством. 

3) Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради: 
контрольної з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин 
та комісії з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної 
політики, та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради      
Сосну Л.В. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. 
 
Міський голова                                                                                          Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету       Віктор ЧЕБОТАРЬОВ 


