КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
30.06.2017

м. Кролевець

Про передачу майна з балансу
Кролевецької ЦРЛ на баланс
Кролевецького центру ПМСД
Розглянувши клопотання Кролевецької районної державної адміністрації
від 21.04.2017 №02-58/1446, враховуючи пропозиції постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку
та управління комунальною власністю, керуючись Законом України «Про
передачу об’єктів права державної і комунальної власності» від 03.03.1998
№147/98-ВР, частиною другою статті 43, статтею 60 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
вирішила:
1. Передати безоплатно із балансу Кролевецької центральної районної
лікарні на баланс Кролевецького районного центру первинної медикосанітарної допомоги майно загальною балансовою вартістю 132127,50 грн., а
саме:
- холодильник медичний НВС 70 для вакцин 1 шт. вартість
13484,00 грн.;
- регулятор напруги 1 кВт WTS-1KS 1 шт. вартість 1134,00 грн.;
- логери реєстрації температури 1 шт. вартість 788,90 грн.;
- стіл письмовий 3 шт. на суму 514,56 грн.;
- стільці напівм’які 4 шт. на суму 90,04 грн.;
- шафа плательна 1 шт. вартість 170,00 грн.;
- тумбочка 2 шт. на суму 44,00 грн.;
- комп’ютер Intel Cel 1 шт. вартість 4387,00 грн.;
- стелаж 2 шт. на суму 62,00 грн.;
- вішалка різьблена 1 шт. вартість 13,00 грн.;
- карнизи 2 шт. на суму 12,00 грн.;
- опромінював бактерицидний ОБПе-250 1 шт. вартість 2002,00 грн.;
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- холодильник «Донбас» 1 шт. вартість 3023,00 грн.;
- стерилізатор повітряний ГК-10 1 шт. вартість 293,00 грн.;
- кувалда 1 шт, вартість 165,00 грн.;
- картотека 1 шт вартість 80,00 грн.;
- нежитлову будівлю (пральня, гараж, стайня), розташовану за адресою:
Кролевецький район, с. Камінь, інвентарний номер 10310180, балансова
вартість – 105865,00 грн., залишкова вартість – 0,00 грн., площа 70,2 кв.м, рік
введення в експлуатацію - 1959;
2. Кролевецькій районній державній адміністрації створити комісію по
прийманню – передачі майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення та
здійснити передачу майна в місячний термін з дня прийняття цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально економічного розвитку та управління комунальною власністю (Малахов С.М.).
Голова

М.В.Авраменко

