
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

    ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

Про визначення балансоутримувача майна

З метою забезпечення належної діяльності комунальних підприємств
Мукачівської міської територіальної громади, забезпечення своєчасного та
якісного виконання робіт з утримання об'єктів благоустрою та інфраструктури
на території Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до
рішення 37 сесії 6-го скликання Мукачівської міської ради від 27.12.2012 року
№745 «Про передачу в оперативне управління Закарпатському
територіальному центру екстреної медичної допомоги майна комунальної
власності територіальної громади м.Мукачево, що є на балансі Мукачівської
центральної районної лікарні», листа директора ММКП «РБУ» №227 від
06.07.2021р., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної
політики (Протокол №____ від __________2021р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59,
п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Мукачівська міська рада вирішила:

1. Припинити право оперативного управління майна, переданого згідно
рішення рішення 37 сесії 6-го скликання Мукачівської міської ради від
27.12.2012 року №745 Закарпатському територіальному центру екстреної
медичної допомоги в частині майна згідно додатку №1 до цього рішення.

2. Комунальному некоменційному підприємству «Мукачівська центральна
районна лікарня» безоплатно передати, а Мукачівському міському
комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне управління»
прийняти на баланс транспортні засоби згідно додатку №2 до цього
рішення.

3. Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-
будівельне управління» прийняти зазначене в п.2 даного рішення майно
та закріпити його на праві господарського відання.



4. Передачу майна здійснити відповідно до акту приймання передачі.

5. Директору Мукачівському міському комунальному підприємству 
«Ремонтно-будівельне управління» (Діус В.) та директору КНП 
«Мукачівська ЦРЛ (Мешко Є.) здійснити всі необхідні дії щодо 
перереєстрації транспортних засобів в Територіальному сервісному 
центру № 2142 (на правах відділу м.Мукачево) РСЦ МВС в Закарпатській 
області.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань гуманітарної політики.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА



Додаток  1
до рішення  __ сесії

Мукачівської міської ради
8-го  скликання 

_________ №____

Перелік транспортних засобів, 
щодо яких припиняється право оперативного управління  Закарпатського 

територіального центру екстреної медичної допомоги
 

№ 
п/п

Марка 
автомобіля

Рік 
випуску

Державний 
номер

Балансова 
(первісна) 

вартість, грн.

Залишкова 
вартість, грн.

1 Toyota Hi 
Ace 

1993 32 51 ІКА 25949,00 0,00

2 ГАЗ 2705  2005 АО 05 51 АВ  56195,00 0,00

3 УАЗ 396294 2007 АО 34 06 АМ 62500,00 0,00

4 УАЗ 396294 2007 АО 34 07 АМ  62500,00 0,00

5 ГАЗ 
АВТО-2705

2007 АО 34 09 АМ 70833,00 0,00

6 ГАЗ 
АВТО-2705

2007 АО 34 08 АМ 70833,00 0,00

7 ГАЗ 322141 2008 АО 85 63 АО  80833,00 0,00

8 ГАЗ 322141 2008 АО 85 64 АО 80833,00 0,00

Секретар міської ради                                                             Я. ЧУБИРКО



Додаток 2
до рішення  __ сесії

Мукачівської міської ради
8-го  скликання 

_________ №____

Перелік транспортних засобів, що безоплатно передаються Мукачівському 
міському комунальному підприємству 

«Ремонтно-будівельне управління» 

№ 
п/п

Марка 
автомобіля

Рік 
випуску

Державний 
номер

Балансова 
(первісна) 

вартість, грн.

Залишкова 
вартість, грн.

1 ГАЗ 2705  2005 АО 05 51 АВ  56195,00 0,00

2 УАЗ 396294 2007 АО 34 06 АМ 62500,00 0,00

3 ГАЗ 
АВТО-2705

2007 АО 34 09 АМ 70833,00 0,00

Секретар міської ради                                                     Я. ЧУБИРКО


