
 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 29.09.2022 № 105 

               м. Золотоноша 

 

Про створення спільної комісії 

по прийманню-передачі 

транспортного  засобу  

 

   Відповідно   постанови  Кабінету   Міністрів   України   від  21.09.1998   

№1482 ,,Про передачу об’єктів  права державної та комунальної власності’’, 

наказу Міністерства Фінансів України від 13.09.2016 № 818 ,,Про затвердження 

типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного 

сектору та порядку їх складання’’, рішення Черкаської обласної ради від 

09.09.2022 № 14-3/VIII ,,Про передачу  майна’’, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 

Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’,  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Створити спільну комісію по прийманню-передачі транспортного 

засобу – автомобіль, марки PEUGEOT, модель BOXER,  державний номер СА 

4198ВК, первісною вартістю 649500грн. (шістсот сорок девять тисяч п’ятсот 

гривень 00 копійок), залишковою вартістю 5000,00грн. (п’ять тисяч гривень 

00копійок) та затвердити її склад згідно з додатком.  

2. Комісії: 

          2.1. Провести передачу майна із спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області з балансу комунального некомерційного 

підприємства ,,Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради’’ у комунальну власність Золотоніської 

міської територіальної громади на баланс комунального некомерційного 

підприємства ,,Золотоніська багатопрофільна лікарня’’. 

2.2. Затвердити акт приймання-передачі майна. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Секретар ради                                                               Наталія СЬОМАК 

 
 

 

Артем Харін 23093 



                                                                                                              Додаток  

                                                                                           до розпорядження міського голови 

                                                                                           від 29.09. 2022 № 105 

 

                                                Склад 

        Спільної комісії по прийманню-передачі транспортного засобу 

 

Голова комісії: Олег МАСЛО            -         Перший  заступник  міського голови; 

 

Члени комісії:   

 

-  Ігор БОНДАРЕНКО                       -    Начальник    управління    об’єктами  

спільної   власності   територіальних   громад області виконавчого апарату   

Черкаської обласної ради (за згодою); 

 

 -  Михайло КРИЖАНІВСЬКИЙ       -  Головний бухгалтер КНП,,Обласний     

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф   Черкаської    

обласної ради (за згодою); 

 

 - Володимир ПОДЕНКО                 -  Начальник автомобільно-експлуатаційного    

відділу КНП  ,,Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф  Черкаської обласної ради (за згодою);   

      

 -  Лариса НАСАЛЬСЬКА                         -      Директор КНП ,,Золотоніська 

багатопрофільна лікарня’’ Золотоніської міської ради (за згодою); 

 

 -   Олександр КОБЕЦЬ                    - Технік авто гаража КНП ,,Золотоніська 

багатопрофільна лікарня’’ Золотоніської міської ради (за згодою).      

 

 

Керуючий справами                                                         Оксана ШАКУРА            


