
Додаток 7 

 

Стан виконання рішень Закарпатської обласної ради щодо надання дозволу на списання основних засобів 
балансоутримувачів та надання звіту про їх виконання  

(за 2019 рік)  

 

№ 

п/п 

Назва установи 

 

Рішення ЗОР Об’єкт списання Стан списання та 
надання звіту 

Стан справ на 
08.01.2020 

1. Закарпатський обласний 
наркологічний диспансер  

№1358, 13.12.2018 

№1442, 04.04.2019 

автомобіль надали виконано 

2. Обласний дитячий туберкульозний 
санаторій «Човен»  

№1444, 04.04.2019 

 

пральна та 
віджимна машини 

надали виконано 

3. Закарпатська обласна клінічна 
лікарня імені Андрія Новака 

№1445, 04.04.2019 

 

медичне 
обладнання 

надали виконано 

4. Закарпатський обласний клінічний 
кардіологічний диспансер 

№1447, 04.04.2019 

 

рентгенівська 
трубка 

не надали укладається договір 

між Департаментом 
охорони здоров’я 

ОДА та ТОВ «АФС 
Медицинтехнік» 

5. Закарпатський центр туризму, 
краєзнавства, екскурсій і спорту 
учнівської молоді 

№ 1543, 26.09.2019 

 

транспортний 
засіб 

не надали інформацію про стан 
виконання рішення 

не отримано 

6. Закарпатський обласний клінічний 
кардіологічний диспансер 

№ 1544, 26.09.2019 

 

медичне 
обладнання 

не надали інформацію про стан 
виконання рішення 

не отримано 

7. Закарпатський обласний клінічний 
кардіологічний диспансер 

№ 1545, 26.09.2019 

 

транспортний 
засіб 

не надали інформацію про стан 
виконання рішення 

не отримано 

8. Закарпатський обласний клінічний 

онкологічний диспансер 

 

№ 1546, 26.09.2019 

 

медичне 
обладнання та 

транспортний 
засіб 

не надали інформацію про стан 
виконання рішення 

не отримано 

9. Обласний клінічний центр 
нейрохірургії та неврології 
 

№ 1547, 26.09.2019 

 

медичне 
обладнання  

не надали інформацію про стан 
виконання рішення 

не отримано 



10. Закарпатська обласна клінічна 
лікарня імені Андрія Новака 

№ 1548, 26.09.2019 

 

медичне 
обладнання  

не надали виконано 

11. Центр з профілактики та боротьби із 
СНІДом 

№ 1549, 26.09.2019 

 

медичне 
обладнання  

не надали інформацію про стан 
виконання рішення 

не отримано 

12. Закарпатська обласна клінічна 
стоматологічна поліклініка 

№ 1550, 26.09.2019 

 

медичне 
обладнання 

не надали виконано 

13. Хустська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
Закарпатської обласної ради 

 

№ 1676, 20.12.2019 транспортний 
засіб 

не надали інформацію про стан 
виконання рішення 

не отримано 

14. Часлівецька загальноосвітня 
спеціальна школа-інтернат І-ІІ 
ступенів Закарпатської обласної ради  
 

№ 1677, 20.12.2019 транспортні засоби не надали інформацію про стан 
виконання рішення 

не отримано 

15. Закарпатська обласна клінічна 
стоматологічна поліклініка  

№ 1678, 20.12.2019 

 

медичне 
обладнання 

не надали інформацію про стан 
виконання рішення 

не отримано 

 

 

Заступник начальника відділу  
спільної комунальної власності                                                                                                                                                          В.Сенгетовський 

 


