
                    
      У К Р А Ї Н А 

       Коростенська міська рада Житомирської області 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  18.08.2021р.  №        .  
 

 

 

 

 

 Розглянувши подання керуючого справами виконавчого комітету  

Коростенської міської ради Охрімчука А.В. за вх. №1253/02-13 від 30.07.2021 р. 

про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Коростенської 

міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради  комплекту 

комп’ютерної техніки, переданої Сингаївською сільською радою, який 

використовується в амбулаторії села Грозине, Коростенського району, 

Житомирської області, враховуючи п. 3.1. р. ІІІ Положення «Про порядок 

списання, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Коростеня», затвердженого рішенням 

Коростенської міської ради (п’ята сесія VІІ скликання) від 21.04.2016 р. №161, 

керуючись пп. 1 п. а ст.29, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради 

РІШАЄ: 

 

 1. Надати дозвіл на безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської 

міської ради комплекту комп’ютерної техніки, переданої Сингаївською 

сільською радою, який використовується в амбулаторії села Грозине, 

Коростенського району, Житомирської області. Інвентарний номер 1014600623, 

первинна вартість 17838,00 грн.(сімнадцять тисяч вісімсот тридцять вісім 

гривень, 00 коп.), сума зносу 5998,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто 

вісім гривень,00 коп.). 
 

 2. Закріпити комплект комп’ютерної техніки на праві оперативного 

управління за комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради.  

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу виконавчого  

комітету Коростенської міської ради на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Коростенської міської ради  комплекту комп’ютерної техніки              

  

 



 3. Виконавчому комітету Коростенської міської ради та комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Коростенської міської ради внести відповідні зміни в бухгалтерському обліку.  

 

 

Міський голова                                                   Володимир  МОСКАЛЕНКО  
 

 

Заступник міського голови 

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

 

Заступник міського голови 

Олександр СИНИЦЬКИЙ 

 

Начальник управління земельних  

                                                                                                                                  відносин та комунальної власності 

Світлана ЛЮБОЧКО 

 

Начальник відділу комунальної власності 

                                                                                                                                                                 Ганна БАБСЬКА 

 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


