
 

УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   І  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ ІІ/32 

РІШЕННЯ № 
 

2021            

 

                      м. Хуст 

Про передачу автомобіля від КНП  

«Закарпатський територіальний центр  

екстренної медичної допомоги»  

Закарпатської обласної ради до КНП  

«Хустський центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Хустської міської ради   

 

        З метою раціонального, ефективного управління ресурсами територіальної 

громади, для врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, 

пов’язаних з майном комунальній власності територіальної громади м. Хуст, 

відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Закарпатський 

територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної 

ради від 13.07.2021 року №2732/02-13 щодо повернення автомобіля швидкої 

допомоги, який знаходиться у користуванні на підставі договору позички від 

29.04.2016 року та використовувався для пункту постійного базування бригади 

екстреної медичної допомоги с. Липча,  поданий Звіт №55/07/2021 від 10.07.2021 

року про визначення ринкової вартості автомобіля УАЗ 3962-АХШД та висновок 

постійної комісії з питань контролю за проведенням управлінням комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та містобудування, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1.  Передати на баланс комунальному некомерційному підприємству 

«Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської міської 
ради з подальшим правом переоформлення права власності на автомобіль: марка 

– УАЗ 3962-АХШД, колір - зелений, державний реєстраційний номер – 

АО4852АР, тип КТЗ – легковий меддопомога-В, рік випуску – 2008, вартістю – 

50 138,39 (пятдесят тисяч сто тридцять вісім грн., 39 коп.), який перебуває у 

користуванні комунального некомерційного підприємства «Закарпатський 

територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної 
ради.  

        2. Виконуючому обов’язки директора комунального некомерційного 

підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Хустської міської ради Таковій Т. І.: 
 



        2.1. Утворити комісію для приймання-передачі автомобіля. 
 

   2.2. У строк до 1 вересня 2021 року подати акт приймання-передачі 

виконавчому комітету Хустської міської ради на затвердження. 
 

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням управлінням 

комунальною власністю Хустської міської ради, заступника міського голови 

Подолея І. В..   

 

 

   Міський голова                                                Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


