
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Восьма  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від     травня 2021 року                    №

Про зняття автомобіля
марки сміттєвоз ВЛІВ МІНІ
12-12 МZ 438121 з відвалом
ВЛІВ 250 (пневматичним)
з балансу Помічнянської
міської ради та передача
на баланс ККП

Розглянувши клопотання адміністрації Помічнянського комбінату
комунальних підприємств від 27.04.2021 року № 15 щодо передачі автомобіля
марки сміттєвоз ВЛІВ МІНІ 12-12 МZ 438121 з відвалом ВЛІВ 250
(пневматичним), який перебуває на балансі Помічнянської міської ради,
керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада в и р і ш и л а :

1. Зняти з балансу Помічнянської міської ради автомобіль марки сміттєвоз
ВЛІВ МІНІ 12-12 МZ 438121 з відвалом ВЛІВ 250 (пневматичним), 2021 року
випуску, кузов № Y79030000М0С77047, державний реєстраційний номер
___________, зареєстрований в територіальному сервісному центрі МВС
___________2021року.

2.  Передати автомобіль марки сміттєвоз ВЛІВ МІНІ 12-12 МZ 438121 з
відвалом ВЛІВ 250 (пневматичним), 2021 року випуску, кузов
№ Y79030000М0С77047, державний реєстраційний номер                ___________,
зареєстрований в територіальному сервісному центрі МВС
___________2021року на баланс Помічнянського комбінату комунальних
підприємств з балансовою вартістю 2253750,00 грн. (Два мільйони двісті
п’ятдесят три тисячі сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок) для подальшого
обслуговування  та надання послуг населенню по вивозу твердих побутових
відходів на території Помічнянської міської територіальної громади.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



Міський голова                                                                          Микола АНТОШИК
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