
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Дев’ята  сесія  восьмого скликання

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

Про дозвіл на оформлення
документів на продаж транспортних
засобів КНП «Помічнянська
міська лікарня»

       Розглянувши подання адміністрацій Комунального некомерційного
підприємства «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради від
2021 року №       про дозвіл на оформлення документів на продаж транспортних
засобів:  УАЗ – 3152-01, 1988 року випуску, УАЗ – 3152-01, 1990 року випуску та
УАЗ – 3962, 1990 року випуску, які не придатні для подальшої експлуатації,
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :

1. Дати дозвіл на оформлення документів на продаж комунального майна
Помічнянської міської ради :

 - транспортного засобу УАЗ – 3152-01, 1988 року випуску, державний
номерний знак ВА4806АТ;

- транспортного засобу УАЗ – 3152-01, 1990 року випуску, державний
номерний знак ВА0835АХ;

- транспортного засобу УАЗ – 3962, 1990 року випуску, державний номерний
знак 9016КДН,
які перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства
«Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради та не придатні для
подальшої експлуатації, у відповідності до вимог чинного законодавства.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські
комісії з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, інвестицій, побутового і
торгівельного обслуговування та громадського харчування і з питань будівництва,
житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності,
транспорту, зв’язку та земельних відносин.



Міський голова                                                                         Микола АНТОШИК
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