ПРОЕКТ





Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу основних засобів комунальної установи «Міський протитуберкульозний  диспансер»


	Відповідно до  статті 29, частини 5 статті 60 Закону України                         «Про місцеве самоврядування в Україні», «Порядку списання  об’єктів  державної  власності», затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2007 року № 1314, «Порядку списання  майна  та об’єктів  комунальної   власності»,  затвердженого  рішенням  Одеської  міської  ради від 19 жовтня 2011 року № 1377-VI,  на підставі звернення управління охорони здоров'я Одеської міської ради про наявність на балансі майна, подальше використання якого є небезпечним, у зв'язку з технічною несправністю та повним зносом,  виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                         «Про надання згоди на списання з балансу основних засобів комунальної установи «Міський протитуберкульозний  диспансер» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.


Міський голова                                                                  	О. Костусєв




Керуюча справами                                                            	Т. Герасименко

 



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№



Про надання згоди на списання з балансу основних засобів комунальної установи  «Міський протитуберкульозний  диспансер»


	Відповідно до статті 25, частини 5 статті 60 Закону України                           «Про місцеве самоврядування в Україні», «Порядку списання  об’єктів  державної  власності», затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2007 року № 1314, «Порядку списання  майна  та об’єктів  комунальної   власності»,  затвердженого  рішенням  Одеської  міської  ради від 19 жовтня 2011 року № 1377-VI, на підставі звернення управління охорони здоров'я Одеської міської ради про наявність на балансі майна, подальше використання якого є небезпечним, у зв'язку з технічною несправністю та повним зносом, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

	1. Дати згоду на списання з балансу основних засобів комунальної установи  «Міський протитуберкульозний  диспансер»,  яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 37, згідно з переліком (додається).

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.



Міський голова                                                                      	О. Костусєв


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами                                                             	Т. Герасименко




Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 
№


ПЕРЕЛІК
майна комунальної установи «Міський протитуберкульозний  диспансер», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 37, 
непридатного для подальшого використання, яке підлягає зняттю з обліку управління охорони здоров'я Одеської міської ради


№
з/п
Найменування майна
Інвентарний
№
Рік випуску
Вартість, грн
Знос
%




первісна
залишкова

1
Рентгенапарат              ФГ-12 Ф7
10470012               
1987
17735,00                      
0,00                      
100             


Залишкова вартість майна відсутня.



Секретар ради                                                           			О. Бриндак


Вик.: Шпак                                           


