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Про передачу з балансу Чортківського 

      міського комунального закладу «Палац дітей 

      та юнацтва» Чортківської міської ради  

      транспортних засобів 

       

З метою якісного та належного використання майна, керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу з балансу Чортківського міського 

комунального закладу «Палац дітей та юнацтва» Чортківської міської ради 

транспортних засобів саме: 

На баланс Чортківської міської ради: 

- автомобіль ВАЗ-210994-20, державний номер – ВО 1846 АР, 

ідентифікаційний номер – Y6D21099490074845, інвентаризаційний номер -

10150013, кількість 1 шт.; 

- автомобіль ВАЗ-210994-20, державний номер – ВО 9163 АК, 

ідентифікаційний номер – Y6HV021L080007491, інвентаризаційний номер -

10150006, кількість 1шт.; 

1.2. На баланс управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської 

ради автомобіль: 

- автомобіль ВАЗ-210994-20, державний номер – ВО 0439 АТ, 

ідентифікаційний номер – Y6D210994А0077409, інвентаризаційний номер -

10150012, кількість 1шт.; 

1.3. На баланс комунального підприємства «Ритуальна служба» 

Чортківської міської ради автомобіль: 

- автомобіль ВАЗ-2107, державний номер – ВО 9715 АІ, ідентифікаційний 

номер – ХТА210700Х1243341, інвентаризаційний номер -10150008, кількість 1 

шт. 

1.4. На баланс комунального підприємства «Парковий культурно-

спортивний комплекс» Чортківської міської ради: 



- автомобіль ГАЗ – 5204, державний номер – ВО 5256 ВТ, 

ідентифікаційний номер – 0645456, інвентаризаційний номер -10150001, 

кількість 1шт.; 

- автомобіль ВАЗ-2107,  державний номер – ВО 3965 АО, 

ідентифікаційний номер – ХТА210700S0881455, інвентаризаційний номер -

10150005, кількість 1 шт.; 

- мопед VIPER, державний номер – ВО 0743 АА, ідентифікаційний номер – 

LFFWJT45681000142, інвентаризаційний номер -10150010, кількість 1 шт. 

1.5. На баланс Білівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Чортківської міської ради: 

- автомобіль ИЖ-27175, державний номер – ВО 5652 АМ, 

ідентифікаційний номер – Y6HV021L080007491, інвентаризаційний номер -

10150007, кількість 1шт.; 

- мопед KANUNI, державний номер – ВО 4175 АА, ідентифікаційний 

номер – L5DTABL886Z000298, інвентаризаційний номер -10150009, кількість 1 

шт. 

2. Чортківському міському комунальному закладу «Палац дітей та 

юнацтва» Чортківської міської ради: 

2.1. Утворити комісії з приймання-передачі рухомого майна, здійснити 

процедуру приймання-передачі в порядку, визначеному чинним законодавством: 

2.1.1. З Чортківською міською радою для прийняття – передачі рухомого 

майна, зазначеного у підпункті 1.1 пункту 1 даного рішення;  

2.1.2. З управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради для 

прийняття – передачі рухомого майна, зазначеного у підпункті 1.2 пункту 1 

даного рішення;  

2.1.3. З комунальним підприємством «Ритуальна служба» Чортківської 

міської ради для прийняття – передачі рухомого майна, зазначеного у підпункті 

1.3 пункту 1 даного рішення;  

2.1.4. З комунальним підприємством «Парковий культурно-спортивний 

комплекс» Чортківської міської ради для прийняття – передачі рухомого майна, 

зазначеного у підпункті 1.4. пункту 1 даного рішення;  

2.1.5. З Білівським опорним закладом загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Чортківської міської ради для прийняття – передачі рухомого майна, 

зазначеного у підпункті 1.5 пункту 1 даного рішення. 

2.2. Подати акти приймання-передачі рухомого майна на затвердження 

міського голови. 

3. Копію рішення виконавчого комітету направити до вищезазначених 

юридичних осіб. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА. 

 

 

Міський голова                                                           Володимир ШМАТЬКО 
   


