
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від    травня 2020 року                    №

Про передачу автотранспорту
з балансу Помічнянської міської
ради на баланс КП  «Помічнянська
ЖЕК № 2» та надання дозволу
на його списання

У зв’язку з тим, що на балансі Помічнянської міської ради перебуває
автомобіль марки ЗАЗ 110307 «Славута», 2004 року випуску та санітарний
автомобіль марки УАЗ-452А, 1983 року випуску, які не підлягають ремонту, не
придатні для подальшого використання та потребують списання, враховуючи
Положення про порядок списання основних засобів об’єктів комунальної
власності Помічнянської міської ради, затвердженого рішенням 12 сесії
Помічнянської міської ради від 26.08.2016 року № 159,  керуючись статтею 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
в и р і ш и л а :

1.  Передати автомобілі марки :
-  ЗАЗ 110307 «Славута», 2004 року випуску,  кузов № 160110307435298,

державний реєстраційний номер О4067ОМ, зареєстрований в Новоукраїнському
МРЕВ УМВСУ ЕІС  № 216876 від 05.12.2003 року з балансовою вартістю
21219 грн. (Двадцять одна тисяча двісті дев’ятнадцять гривень);

- УАЗ - 452А, 1983 року випуску,  кузов вагонного типу, державний
реєстраційний номер 42-98КДФ, зареєстрований в Новоукраїнському МРЮ
Кіровоградської області технічний паспорт серії ВР № 022837 від 19.05.1983
року, з балансовою вартістю 15320 грн. (П’ятнадцять тисяч триста двадцять
гривень),
на баланс комунального підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна
контора № 2» та зняти їх з балансу Помічнянської міської ради.

2. Доручити комунальному підприємству «Помічнянська житлово-
експлуатаційна контора № 2» виготовити документи на списання транспортних
засобів марки ЗАЗ 110307 «Славута», 2004 року випуску, державний
реєстраційний номер О4067ОМ та марки УАЗ - 452А, 1983 року випуску,



державний реєстраційний номер 42-98КДФ як не придатних для подальшої
експлуатації, у відповідності до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                          Микола АНТОШИК
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