
Проект рішення міської ради 

 

 

 

Від 30.04. 2021                                                                                         № 2749 

 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття  

у власність Бурштинської міської територіальної громади 

в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради транспортних засобів 

 

 

Розглянувши звернення директора КНП «Обласний клінічний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» Мирона 

Матейка (вих. лист від 29.03.2021 № 316/01-18) щодо передачі транспортних засобів, 

керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

вирішила: 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради транспортних засобів: 

- автомобіль УАЗ-3962, реєстраційний номер 074-67ІВ, рік випуску 2001, 

інвентарний номер 10510011, заводський номер 41780В, первісна вартість 24734, 00 грн., 

нараховано знос 100%; 

автомобіль ГАЗ-2705 реєстраційний номер АТ14-68АР, рік випуску 2007, 

інвентарний номер 10510021, заводський номер 41522В, первісна вартість 82781, 00 грн., 

нараховано знос 100%. 

2. Міському голові своїм розпорядженням створити комісію, якій прийняти 

безоплатно та поставити на баланс Бурштинської міської ради транспортні засоби, вказані в 

пункті 1 даного рішення, з оформленням акту приймання-передачі. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради транспортних засобів» 

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про надання 

згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської територіальної громади в 

особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради транспортних 

засобів» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради транспортних засобів» 

розроблено на основі звернення директора КНП «Обласний клінічний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» Мирона 

Матейка (вих. лист від 29.03.2021 № 316/01-18) щодо передачі транспортних засобів. 

 

3. Мета прийняття проекту рішення 

Проектом рішення передбачається надання згоди на безоплатне прийняття у 

власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та 

на баланс Бурштинської міської ради транспортних засобів: 

- автомобіль УАЗ-3962, реєстраційний номер 074-67ІВ, рік випуску 2001, 

інвентарний номер 10510011, заводський номер 41780В, первісна вартість 24734, 00 грн., 

нараховано знос 100%; 

автомобіль ГАЗ-2705 реєстраційний номер АТ14-68АР, рік випуску 2007, 

інвентарний номер 10510021, заводський номер 41522В, первісна вартість 82781, 00 грн., 

нараховано знос 100%. 

 

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 потребує додаткових витрат міського бюджету на оплату послуг 

з проведення перереєстрації транспортних засобів. 

 

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

комунального майна І. Бандура. 

 

 

  

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

_________2021 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

_________2021 

 

Юридичний відділ                                                                                             А. Пергельський 

_________2021 

 

Загальний відділ                                                                                                  

_________2021 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

_________2021 

 

 


