
ПРОЕКТ 

 
 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН  

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

ХХХІ сесії VІІІ скликання 
 

від 29 листопада 2022 року         №  
 
Про надання згоди Управлінню освіти, культури, молоді та спорту 
Дергачівської міської ради на списання  автотранспортного  засобу 
DAEWOO SENS, реєстраційний  номер АХ 8636АІ 
 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 
року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, 
затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 
2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та 
Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 
2022 року № 2263-IX); наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України від 25 квітня 2022 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 25 квітня 2022 року за № 453/37789 (у редакції наказу Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17 жовтня 2022 року № 233); 
статей 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);  
рішення ІХ сесії Дергачівської міської ради VІІІ  скликання від 23 лютого 2021 року № 149-
40 «Про прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Харківського району Харківської області у комунальну власність Дергачівської міської 
територіальної громади»; ТАЛОНУ-ПОВІДОМЛЕННЯ єдиного  обліку № 3595 про 
прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про  кримінальне правопорушення та іншу 
подію в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної 
поліції України» щодо  пошкодження будинку,  даху, вікон, дверей та  службового 
автомобіля DAEWOO SENS, реєстраційний  номер АХ 8636АІ, внаслідок артилерійського 
обстрілу зі сторони РФ; Акту списання транспортних засобів, враховуючи рекомендації 
постійних комісій Дергачівської міської ради VІІІ скликання, міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Дати згоду Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської 

ради на списання  автотранспортного  засобу DAEWOO SENS, тип  ТЗ ЛЕГКОВИЙ,  білого 
кольору, 2005 року випуску, реєстраційний  номер АХ 8636АІ, інвентарний номер 
101510001,  у зв’язку зі знищенням вищезазначеного автомобіля внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації (талон-повідомлення єдиного  обліку № 3595 про прийняття і 
реєстрацію заяви (повідомлення) про  кримінальне правопорушення та іншу подію; Акт  
списання транспортних  засобів додаються). 



2. Доручити Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської 
ради (БАЛЮК Вікторія) здійснити комплекс заходів щодо списання вищезазначеного 
автотранспортного  засобу, згідно  вимог чинного  законодавства України. 

3. Кошти  від  реалізації металобрухту вищезазначеного автотранспортного  засобу 
зарахувати до загального  фонду міського  бюджету, згідно  вимог чинного  законодавства 
України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, 
житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту і зв’язку (ТАРАНОВА 
Вікторія). 

 
 
 
Секретар міської ради      Світлана КУЧЕРЕНКО 
 
Розробник: Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради 
(БАЛЮК Вікторія) 


