
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

      РІШЕННЯ                                        

 
від 15.04.2022 № 8/28-3 

            м. Покровськ 

 

Про передачу майна з балансу 

Комунального підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Покровської міської ради  

Донецької області 

 

 

У зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України 

від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),  міська 

рада 

  

ВИРІШИЛА: 

              1. Комунальному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької області (Остряніна) передати, а Покровській міській 

раді (Могильчак) прийняти на баланс автомобіль  ВАЗ  LADA NIVA 213100CK, 

інвентарний номер 10510004, державний номер АН 6314 КХ на  суму 97158грн.     

2. Комунальному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької області (Остряніна) та Покровській міській раді 

(Могильчак) оформити передачу вищевказаного майна актом приймання-передачі  

відповідно до вимог чинного законодавства. 

  3. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Ідрісову. 

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань охорони 

здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок). 

 

 

Міський голова                                                                                      Руслан ТРЕБУШКІН 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради 

 

Про передачу майна з балансу Комунального підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:                   Комунальним підприємством «Центр  
      первинної медико-санітарної допомоги» 

 Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Директор                                                   І.Остряніна 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

            

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                            М.Ідрісова 

 

 

Начальник 

відділу охорони здоров’я  

Покровської міської ради  

Донецької області                                                                          О.Овчаренко 

 

 

Начальник  
фінансово-господарського відділу 

Покровської міської ради  

Донецької області                                                                           О.Могильчак  

 

 

В.о. начальника відділу 

юридичного забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів                                           Т.Білецька   

 
          

В.о. відділу забезпечення 

діяльності міської ради           О.Прокопенкова 

 

 
 

Голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, освіти, молодіжної політики 

та спорту                                                                                            І.Циганок 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       Н.Іваньо 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до  рішення міської  ради 

 

«Про передачу майна з  комунального підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області» 

 

 

 

             У зв’язку з виробничою необхідністю просимо Вас надати згоду на 

передачу автомобіля ВАЗ  LADA NIVA 213100CK, інвентарний номер 

10510004, державний номер АН 6314 КХ на  суму 97158грн.,  який знаходиться 

у комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької області на баланс Покровській міській 

раді. 

 

 

 

 

Директор           І.Остряніна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


