
ПРОЕКТ 

 
 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

ХХХІ сесії     VIII скликання 
від  29 листопада  2022 року                                             №  
 
Про прийняття у комунальну власність 
Дергачівської міської територіальної громади 
Харківського району Харківської області 
транспортних засобів  
 

Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (зі змінами), статей 1, 112 Закону України «Про гуманітарну допомогу»; 
ДЕКЛАРАЦІЙ про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 25.07.2022 
року та 01.08.2022 року; АКТІВ введення в експлуатацію основних засобів від 18.11.2022 
року, розглянувши лист директора комунального  некомерційного підприємства 
«Дергачівська  центральна  лікарня» Дергачівської міської  ради Харківської області  від 
21.11.2022 року № 230/01, враховуючи рекомендації постійних комісій Дергачівської міської 
ради VІІІ скликання, міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Прийняти у комунальну власність Дергачівської міської територіальної громади 

Харківського району Харківської області транспортні  засоби, в кількості 2 одиниці, що 
передаються як гуманітарна допомога для забезпечення соціальних потреб міської 
територіальної громади, а саме: 

̶ автомобіль  швидкої допомоги марка VOLKSWAGEN TRANSPORTER, рік випуску 
2013,  VIN-WV1ZZZ7HZDH093610, інвентарний номер 10510211; 

̶ автомобіль  швидкої допомоги марка FIAT, VIN-ZFAFFL006H5063460, інвентарний 
номер 10510210.   

2. Передати безоплатно  з балансу Дергачівської міської ради Харківського району 
Харківської області на баланс комунального  некомерційного підприємства «Дергачівська  
центральна  лікарня» Дергачівської міської  ради Харківської області (БЕРЕЖНА Світлана)   
вищезазначені автомобілі, згідно вимог чинного  законодавства України. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Дергачівської міської ради Харківського 
району Харківської області (ДОВБІЙ Любов) разом з  комунальним  некомерційним 
підприємством «Дергачівська  центральна  лікарня» Дергачівської міської  ради Харківської 
області  (БЕРЕЖНА Світлана) здійснити комплекс заходів щодо приймання-передачі 
вищезгаданих автомобілів, згідно вимог чинного законодавства України. 
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва (П’ЯТАК 
Інна) та на постійну комісію Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, 
культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення 
(ГАПЛЄВСЬКА Інна). 
 
 
 
 
Секретар міської ради        Світлана КУЧЕРЕНКО 
 
 
Розробник: комунальне  некомерційне підприємство «Дергачівська  центральна  лікарня» 
Дергачівської міської  ради Харківської області  (БЕРЕЖНА Світлана) 


