
 
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
                               VIII СЕСІЯ  VII  СКЛИКАННЯ

                                  РІШЕННЯ № 1276                                                

14.12.2018 м. Хуст

Про безоплатну передачу 
10-й Державній пожежно-рятувальній 
частині Управління ДСНС України 
в Закарпатській області на зберігання з 
правом користування матеріальних 
цінностей

Враховуючи  рішення  І  сесії  VІІ  скликання  Хустської  міської  ради  від
30.12.2015 № 68 «Про розвиток та удосконалення цивільного захисту міста Хуст на
2016-2018роки», рішення  VІІ (позачергової) сесії  VІІ скликання Хустської міської
ради від 22.12.2017 № 850 «Про внесення змін до рішення сесії Хустської міської
ради №68 від 30.12.2015 року «Про розвиток та удосконалення цивільного захисту
міста  Хуст  на  2016  –  2018  роки»,  проведене  виконавчим  комітетом  Хустської
міської  ради  фінансування  на  придбання  пожежних  рукавів  та  головок
з’єднувальних,  з  метою  забезпечення  розвитку  матеріально-технічної  бази
державного пожежно-рятувального підрозділу,  а  саме -  10-ї  Державної  пожежно-
рятувальної частини Управління ДСНС України в Закарпатській області, керуючись
ст. 26, пунктом 5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
висновком постійно діючої депутатської комісії з питань контролю за проведенням
приватизації та управлінням комунальною власністю Хустської міської ради, сесія
міської ради 

в и р і ш и л а :

1. Безоплатно  передати  10-й  Державній  пожежно-рятувальній
частині  Управління ДСНС України в Закарпатській області  на зберігання з
правом користування матеріальні цінності – комплекти пожежних рукавів та
головок з’єднувальних загальною вартістю 25 000,00 грн.  (Двадцять п’ять
тисяч гривень 00 коп.) згідно з додатком.

2. Виконавчому комітету Хустської міської ради у відповідності до
вимог діючого законодавства України укласти із 10-ю Державною пожежно-
рятувальною частиною Управління  ДСНС  України  в  Закарпатській  області
договір відповідального зберігання із правом користування.

3. Управлінню з  питань майна комунальної  власності  виконавчого
комітету Хустської міської ради передати вищезазначені матеріальні цінності
по акту приймання-передачі. 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійно
діючу депутатську комісію з питань контролю за проведенням приватизації та
управлінням  комунальною  власністю  Хустської  міської  ради,  першого
заступника міського голови І.М. Фетько..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                 В. КАЩУК




