Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
8-ої сесії ___VI___скликання
від __24.05.__ 2012р. № _179_
м.Берегово

____összehívású___ülésszaka
2012_____én kelt______sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про надання дозволу на списання
майна, що перебуває у спільній власності
територіальних громад, сіл, селища району
(Берегівська центральна районна лікарня)
Розглянувши звернення Берегівської центральної районної лікарні від 25
квітня 2012 року № 279/11-24 про надання дозволу на списання медичного
обладнання, відповідно до Типової інструкції про порядок списання
матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10
серпня 2001 року № 142/181, керуючись статтями 43 та 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Берегівській центральній районній лікарні (м. Берегово,
вул. Ліннера, 2) на списання з балансу майна, що перебуває у спільній власності
територіальних громад, сіл, селища району шляхом ліквідації наступних
основних засобів:
№
п/п

Найменування

Рік введення в
експлуатацію

Інвентарний
номер

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рентгенівський апарат «Рентген-30»
Флюорограф «TUR D-310»
Рентгенівський апарат «РУМ -20»
Рентгенівський апарат «РУМ - 10»
Діагностична сумка КТД-8
Аналізатор хімічний «Epos Analyer-5060»
Аналізатор крові «Eppendorf-5243»
Фотоелектрокалориметр «КФК-2МП»
Апарат для магнітотерапії «ПДМІ»
Пневмомасажер «АПКУ»
Центрифуга «ОПН-8»
Центрифуга «ОПН-8»
Спектрофотометр «СФ-46»

1984
2000
1987
1981
1991
2008
2008
2005
1990
1999
1998
2002
1988

137978
137019
1371062
1371051
1371492
1371599
1371560
1371632
1371307
1371350
1371506
1371507
1371161

14
15
16

Анаргометр «Compact-2»
Фотометр «Eppendorf FCM 6341»
Коагулометр «КСА 4 Micro»

2008
2008
2008

1371602
1371605
1371601

2. Берегівській центральній районній лікарні провести списання
вищезазначеного медичного обладнання у відповідності до норм чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров’я, рекреації, праці та соціального
захисту громадян (Сайкова К.М.) та з питань управління майном, планування
територій, архітектури, будівництва, будівельної індустрії, дорожнього і
житлово-комунального господарства та благоустрою територій (Іванюк М.М.).

Голова ради

А.А.Бігарі

