
                                           

                                          ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СОРОК ЧЕТВЕРТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

  

                                                           РІШЕННЯ   
  

 

08 червня 2022 року                          № 1040 

м. Чортків 

  

Про передачу Чортківському комбінату  

комунальних підприємств транспортних засобів 

  

З метою ефективного використання майна та належної діяльності 

комунального підприємства, на підставі клопотань Чортківського комбінату 

комунальних підприємств від 11.05.2022 № 63,   КП «Благоустрій»  від 

31.05.2022 № 90, враховуючи рішення  міської ради від 13.08.2021 № 569 «Про 

передачу основних засобів на баланс КП «Благоустрій» міської ради», 

відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 та пункту 5 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

  

 1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Благоустрій» міської ради 

на безоплатну передачу у господарське відання та на баланс Чортківського 

комбінату комунальних підприємств транспортні засоби, а саме: 

        - транспортний засіб марка САЗ 3507 – 1 одиниця, рік випуску – 1991, колір 

– синій, шасі (рама) № 1465472, вантажний самоскид, первинна (балансова) 

вартість 17729,00 грн., залишкова – 1772,90 грн., сума зносу 15956,10 грн. 

       - транспортний засіб марка ГАЗ-66 – 1 одиниця, рік випуску – 1986, колір – 

зелений, шасі (рама) № 0456523, вантажний, первинна (балансова) вартість 

98353,22 грн., залишкова вартість – 8749,26 грн., сума зносу 89603,96 грн.  

          2. Утворити комісію з приймання-передачі транспортних засобів згідно з 

додатком. 

3. Комісії здійснити передачу транспортних засобів відповідно до чинного 

законодавства. 

4. Доручити в.о. начальника КП «Благоустрій» міської 

ради            Табачаку М.Б. та начальнику Чортківського ККП Шевчишину М.Р. 

здійснити реєстраційні дії щодо зазначених транспортних засобів у 

встановленому порядку. 



5.Комунальному підприємству «Благоустрій» міської ради та 

Чортківському комбінату комунальних підприємств після здійснення передачі 

транспортного засобу забезпечити повне та своєчасне відображення в 

бухгалтерському обліку надходження та вибуття майна. 

6.Копію рішення направити в КП «Благоустрій» міської ради, 

Чортківському комбінату комунальних підприємств та управлінню 

комунального господарства міської ради.  

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступницю 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Наталію 

ВОЙЦЕХІВСЬКУ та постійну комісію міської ради з питань розвитку 

інфраструктури громади та комунального господарства. 

  

 

Міський голова                                                                  Володимир ШМАТЬКО 

  

      

  

 


