
 
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
                                ІХ СЕСІЯ VII  СКЛИКАННЯ

                   РІШЕННЯ № __
                                                                                             ПРОЕКТ  

 2019 м. Хуст

Про внесення змін в рішення VІ сесії VІІ 
скликання №811 від 14.12.2017 «Про 
безоплатну передачу сателітному 
відділенню системного гемодіалізу 
обласної клінічної лікарні  ім. А. Новака  
в м. Хуст на зберігання з правом 
користування основних засобів»

Розглянувши  службову  записку  начальника  управління  з  питань  майна
комунальної власності виконавчого комітету Хустської міської ради від 20.05.2019
№476/10-10 та  у  зв’язку з  допущеною помилкою в  пункті  1  рішення №811 від
14.12.2017 при передачі основних засобів (холодильників Zanussi -2шт та пральної
машини  Indezit 50851 -1шт), з метою надання безоплатної матеріально-технічної
допомоги  сателітному  відділенню  системного  гемодіалізу  обласної  клінічної
лікарні ім. А. Новака в м. Хуст, 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. Внести  зміни  в  пункт  1  рішення  VІ  сесії  VІІ  скликання  №811  від
14.12.2017  «Про  безоплатну  передачу  сателітному  відділенню  системного
гемодіалізу  обласної  клінічної  лікарні  ім..  А.Новака  в  м.Хуст  на  зберігання  з
правом користування основних засобів» та викласти в наступній редакції:
«1. Безоплатно передати сателітному відділенню системного гемодіалізу обласної
клінічної лікарні ім. А. Новака   в м. Хуст на зберігання з правом користування
наступні основні засоби: холодильник Zanussi – 2 штуки (ДК 02:2015 39711100-0)
загальною вартістю 9  900,00грн.  (дев’ять  тисяч  дев’ятсот гривень  00  коп.)  та
пральну машину Indezit 50851 – 1 штука (ДК 02:2015 39713200-5) вартістю 5 590,00
грн. (п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто гривень 00 коп.).

2. Виконавчому комітету Хустської міської ради у відповідності до вимог
діючого законодавства України переукласти із сателітним відділенням системного
гемодіалізу  обласної  клінічної  лікарні  ім.  А.  Новака   в  м.  Хуст  договір
відповідального зберігання із правом користування.



3. Управлінню  з  питань  майна  комунальної  власності  виконавчого
комітету Хустської міської ради передати вищезазначені  основні засоби 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
В.Гелеван
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