
Проєкт рішення міської ради 

 

Від 11.01. 2021                                                                                         № 2408 

 

Про продаж та зняття з балансу  

Бурштинської міської ради транспортних засобів,  

які є комунальною власністю Бурштинської  

міської територіальної громади 

 

 

З метою впорядкування обліку комунального майна та підвищення ефективності 

використання об’єктів комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, 

керуючись ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

вирішила: 

 

1.  Провести незалежну оцінку та провести процедуру продажу через аукціон 

наступних транспортних засобів, які є комунальною власністю Бурштинської міської 

територіальної громади:  

- автомобіль марка ММЗ, модель 555, тип самоскид – С, номер шасі 3206445, 

категорія С, рік випуску 1966, колір синій, об’єм двигуна 6000, реєстраційний номер 

АТ2543ВК, інвентарний номер 101500005, первісна балансова вартість 52 500,00 грн., 

нараховано знос 100%; 

- автомобіль марка МАЗ, модель 5551, тип самоскид – С, номер шасі 34915, 

категорія С, рік випуску 1990, колір білий, об’єм двигуна 11150, реєстраційний номер 

ВС7146ЕА, інвентарний номер 101500004, первісна балансова вартість 47 500,00 грн., 

нараховано знос 100%. 

2. Бухгалтерській службі міської ради (Іванна Федунків) зняти з балансу 

транспортні засоби, вказані в пункті 1. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

11.01.2021 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

11.01.2021 

 

Юридичний відділ        

11.01.2021 

 

Загальний відділ                                                                                                 М. Яцик 

11.01.2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

11.01.2021                                                                



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  

«Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортних засобів, які 

є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про продаж та 

зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортних засобів, які є комунальною 

власністю Бурштинської міської територіальної громади» є виконавчий орган Бурштинської 

міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про продаж та зняття з балансу 

Бурштинської міської ради транспортних засобів, які є комунальною власністю 

Бурштинської міської територіальної громади» розроблено для впорядкування обліку 

об’єктів комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади. 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Проєктом рішення передбачається проведення процедури продажу через аукціон та 

зняття з балансу Бурштинської міської ради наступних транспортних засобів:  

- автомобіль марка ММЗ, модель 555, тип самоскид – С, номер шасі 3206445, 

категорія С, рік випуску 1966, колір синій, об’єм двигуна 6000, реєстраційний номер 

АТ2543ВК, інвентарний номер 101500005, первісна балансова вартість 52 500,00 грн., 

нараховано знос 100%; 

- автомобіль марка МАЗ, модель 5551, тип самоскид – С, номер шасі 34915, 

категорія С, рік випуску 1990, колір білий, об’єм двигуна 11150, реєстраційний номер 

ВС7146ЕА, інвентарний номер 101500004, первісна балансова вартість 47 500,00 грн., 

нараховано знос 100%. 

Дані транспортні засоби пропонуються до продажу у зв’язку з їх незадовільним 

технічним станом та вартістю відновлювального ремонту, що перевищує їх ринкову вартість.  

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

  

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


