
 

                                                           У К Р А Ї Н А   

                             Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                             Гайсинського району     Вінницької області 

                                        ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я 

17 березня 2021 р. №53. 

Про передачу службових автомобілів на  

баланс  Гайсинської міської ради 

 

        Розглянувши  лист комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг Гайсинської міської ради» від  15 березня 2021 р. №116, лист  відділу 

освіти Гайсинської міської ради  від 12 березня 2021 р. №01-05/269 та лист 

відділу культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради  від 16 березня 

2021 р. №2, з метою забезпечення раціонального використання 
комунального майна Гайсинської міської територіальної громади, 
керуючись п.1 ч.а  ст.29, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 виконком міської ради ВИРІШИВ: 
1.Передати з балансу комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Гайсинської міської ради» на баланс  Гайсинської міської ради автомобіль ВАЗ 

21043 державний номер АВ5178 АІ, 2006 року випуску, балансовою вартістю 

35342,00 грн. 

2.Передати з балансу відділу освіти Гайсинської міської ради на баланс  

Гайсинської міської ради автомобіль ГАЗ 31105-801, державний номер 

АВ5537ОА , 2007 року випуску, балансовою вартістю 57345,00 грн. 

3.Передати з балансу відділу культури, молоді та спорту Гайсинської міської 

ради на баланс Гайсинської міської ради автомобіль ВАЗ 21051 державний 

номер 2713 ВИБ, 1993 року випуску, балансовою вартістю 38732,00 грн. 

4.Для здійснення приймання-передачі службових автомобілів згідно п. 1-3 цього 

рішення, створити комісію у складі, що додається до рішення  згідно додатку. 

5.Комісії в 15-денний термін скласти Акт приймання-передачі службових 

автомобілів та передати їх на затвердження Гайсинському міському голові.  

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В.Стецька. 

 

 

Міський голова                                                   А.І.Гук 

 

 

 

 



 

                                                                                                       Додаток 

                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                    від 17 березня 2021 р.№53. 

 

                                                             СКЛАД 

комісії приймання-передачі службових автомобілів Гайсинської міської ради 

 

Стецько В.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова комісії. 

Члени комісії: 

Філімонов А.П.  – секретар виконавчого комітету Гайсинської міської ради; 

Міщенко О.С. – начальник юридичного відділу Гайсинської міської ради; 

Ткачук Л.В. – в.о. начальника бухгалтерської служби  ради, головного 

бухгалтера Гайсинської міської ради; 

Тарасюк Н.С. – директор КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Гайсинської міської ради; 

Ричков М.Л. – начальник відділу культури, молоді та спорту Гайсинської 

міської ради»; 

Шрамко В.М. – начальник відділу освіти Гайсинської міської ради. 

 

Секретар виконкому                                         А.П.Філімонов 

 

 

 

 

 

 


