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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  надання  дозволу  Комунальному  некомерційному  підприемству  
«Центральна  районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради» 

на  безоплатну  передачу  автотранспортних  засобів  

Відповідно  до  статей  43, 60 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , 
статті  78 Господарського  кодексу  України, пункту  4.3 розділу  4 Порядку  управління  
об'ектами  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області, затвердженого  рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  від  31.03.2015 року  Ns 485-42-VI (зі  змінами), враховуючи  лист  Комунального  
некомерційного  підприемства  «Центральна  районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  
ради» від  25.11.2019 року  Ns 1859, на  підставі  висновків  та  рекомендацій  постійної  комісії  
районної  ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила : 

1. Надати  дозвіл  Комунальному  некомерційному  підприемству  «Центральна  
районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради» на  безоплатну  передачу  на  баланс  
громадській  організації  «Киево-Святошинська  районна  організація  волонтерів  
«Гайдамацький  Край» автотранспортних  засобів, які  обслуговували  лікувально- 
профілактичні  заклади  району  і  за  технічним  станом  не  придатні  до  подальшого  
використання, згідно  з  додатком . 

2. Комунальному  некомерційному  підприемству  «Центральна  районна  лікарня  
Киево-Святошинської  районної  ради» провести  дії  щодо  передачі  автотранспортних  засобів, 
вказаних  у  додатку  до  цього  рішення, в  порядку  та  в  спосіб, визначені  чинним  
законодавством  України. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  
ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального 	господарства, 	паливно-енергетичного 	комплексу 	та  
енергозберігаючих  технологій . 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
24 грудня  2019 року  
N~ 652-41-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  24.12.2019 року  Ns 652-41-VII 

Тип  Державний  Технічний  06 єм  Потуж- Ін вентар- Рік 	П ервісна  Залишкова  
Ns Марка  Пробіг  дви гуна  ність, машини  номер  стан  см3 к/с  ний  номер  випуску  вартість  вартість  

1 Легковий  ВАЗ-21104 АІ7253АО  365136 несправна  1600 80 10510131 2005 38333,00 0,00 

2 Легковий  ВАЗ-11193 АІ8635СА  286874 несправна  1600 80 10510142 2008 39425,00 0,00 

3 Легковий  УАЗ-3962 АІ9506АА  93293 несправна  2445 100 10510126 2004 35592,00 0,00 

4 Легковий  УАЗ-396295 АІ7668ЕВ  204158 несправна  2445 100 10510149 2011 112450,00 44980,00 

5 Легковий  УАЗ-396295 АІ7684ЕВ  180300 несправна  2445 100 10510150 2011 112450,00 44980,00 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М. Однороманенко  


