
     
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

        Про передачу транспортного засобу з балансу на баланс  

 

        Відповідно до  статей 17, 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України,  Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», розпорядження КМУ від 24.02.2022 № 181-р «Питання 

запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного 

стану в Україні», розглянувши клопотання генерального директора 

Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради від 23.03.2022 № 291/02-26, з метою 

забезпечення ефективності використання комунального майна в період 

воєнного стану в Україні, міська рада 

  

ВИРІШИЛА:   

        1. Передати безоплатно з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради 

на баланс Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» легковий автомобіль 

OPEL COMBO, (реєстраційний номер ВН2478СО,  рік випуску - 2009, тип- 

легковий мед. допомога, номер шасі WOLOXCF06A4084023, об’єм двигуна 

1364), колір - білий, первісна вартість - 143762 (сто сорок три тисячі сімсот 

шістдесят дві) гривні, сума нарахованого зносу – 10782 (десять тисяч сімсот 

вісімдесят дві) гривні. 

       2. Утворити комісію з приймання - передачі легкового автомобіля та 

затвердити її у складі згідно додатку. 

       3. Комісії, зазначеній у пункті 2 цього рішення, здійснити приймання - 

передачу легкового автомобіля відповідно до норм чинного законодавства. 

       4. Доручити Арцизькому міському голові затвердити акт приймання -

передачі майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення.  

       5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи. 

 



 
 

Додаток  

до рішення Арцизької міської ради 

від 31 березня 2022 року 1309-VIII 
 

 
 

 

Склад комісії з приймання - передачі легкового автомобіля  

 

 

Члени комісії Посада 

Голова: Перший заступник міського голови  

  

 

Члени: 

 

Голова постійної комісії з питань комунальної власності, 

земельних відносин, містобудування, будівництва та 

охорони природи міської ради 

  

Головний бухгалтер КНП  «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради 

 Головний бухгалтер КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги  Арцизької міської ради» 

 Головний спеціаліст відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

         

 
                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


