
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 84 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22.10.2020     Мукачево     №2057 
 

Про затвердження актів прийому-передачі рухомого майна та відповідної 
документації, придбаного для потреб Дерценської АЗПСМ 
 
 Розглянувши акти прийому-передачі рухомого майна, та відповідної 
документації, придбаного для потреб Дерценської АЗПСМ, які складені 
спільною комісією, відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад", Закону України "Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності", пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень 
Бюджетного кодексу України, статтей 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, 
статтей 52, 55, 62, 63, 66, 137 Господарського кодексу України, враховуючи 
рішення 65 позачергової сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 
24.10.2019 року №1542 «Про ініціювання передачі Мукачівській міській раді, 
бюджетних установ, їх майна із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ Мукачівського району у власність Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади», рішення 2-го засідання 18 сесії 7-го скликання 
Мукачівської районної ради №363 від 12.11.2019 року «Про передачу бюджетних 
установ», рішення 22 сесії 7-го скликання Мукачівської районної ради від 
02.04.2020 року №404 «Про передачу майна», розпорядження Мукачівського 
міського голови від 17 квітня 2020 року №152 «Про створення спільної комісії по 
прийому-передачі майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Мукачівського району у власність Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади», враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології 
(протокол №67 від 21.10.2020 р.),  керуючись статтями 25, 26, 59, 60 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити Акти приймання-передачі рухомого майна та відповідної 
документації, придбаного для потреб Дерценської АЗПСМ (додається). 
 2. Прийняти у власність Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, рухоме майно (легковий автомобіль – Renault Duster Life 1.6 4WD, 
реєстраційний номер АО5927ЕО) та відповідну документацію, придбане для 
потреб Дерценської АЗПСМ. 
 



 3. Передати рухоме майно (легковий автомобіль – Renault Duster Life 1.6 
4WD, реєстраційний номер АО5927ЕО), придбане для потреб Дерценської 
АЗПСМ, в оперативне управління Комунальному некомерційному підприємству 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади». 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення 
та екології. 

 
 

Міський голова                                                                                     А. БАЛОГА 


