
                                                     УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                              ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 20.12.2017  №7/48-8
               м.Покровськ

Про передачу майна з балансу 
комітету по фізичній культурі 
та спорту 

З  метою  ефективного  використання  та  зберігання  комунального  майна,
керуючись статтями 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Комітету по фізичній культурі та спорту міської ради (Поліщук) передати
на баланс Красноармійського об`єднаного управління Пенсійного фонду України
Донецької  області  (Аржавітіна),  а  Красноармійському  об`єднаному  управлінню
Пенсійного  фонду  України  Донецької  області  (Аржавітіна)  прийняти  на  баланс
ноутбуки на загальну суму сорок вісім тисяч грн. (48000,00 грн) згідно додатка.

2. Голові комітету по фізичній культурі та спорту міської ради (Поліщук) та
начальнику Красноармійського об`єднаного управління Пенсійного фонду України
Донецької  області  (Аржавітіна),  здійснити  передачу  майна  з  належним
оформленням відповідних документів.

3. Комітету по фізичній культурі та спорту міської ради (Поліщук) передати
на баланс Красноармійській об`єднаній державній податковій інспекції Головного
управління Міндоходів у Донецькій області (Родін), а Красноармійській об`єднаній
державній  податковій  інспекції  Головного  управління  Міндоходів  у  Донецькій
області  (Родін)  прийняти  на  баланс  кондиціонери на  загальну  суму  одинадцять
тисяч двісті грн. (11200,00 грн) згідно додатка.

4. Голові комітету по фізичній культурі та спорту міської ради (Поліщук) та
начальнику Красноармійської об`єднаної державної податкової інспекції Головного
управління Міндоходів  у Донецькій області  (Родін),  здійснити передачу  майна з
належним оформленням відповідних документів.

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на комітет
по фізичній культурі  та  спорту міської  ради (Поліщук),  контроль за виконанням
рішення покласти на заступника міського голови (Третяк).

Міський голова             Р.В. Требушкін



                                                                              Додаток 
                                                                              до рішення міської ради
                                                                              від 20.12.2017 № 7/48-8

Перелік майна, що передається комітетом по фізичній культурі та спорту на баланс
Красноармійському об`єднаному управлінню Пенсійного фонду України 

Донецької області

№
     Найменування Один.вим.  Кількість Ціна  з  ПДВ Сума з  ПДВ

1. Ноутбуки LENOVO шт. 5 9600,00 48000,00

Р А З О М : 48000,00

                                                                                                                
Сорок вісім тисяч грн. 00 коп.

Перелік майна, що передається комітетом по фізичній культурі та спорту на баланс
Красноармійській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління

Міндоходів у Донецькій області

№
     Найменування Один.вим.  Кількість Ціна  з  ПДВ Сума з  ПДВ

1. Кондиціонери ERGO 
AC-0704CH

шт. 2 5600,00 11200,00

Р А З О М : 11200,00

Одинадцять тисяч двісті грн. 00 коп.

Секретар міської ради         І.В. Сущенко



ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

До проекту  рішення  Покровської  міської  ради   «Про  передачу майна  з  балансу
комітету по фізичній культурі та спорту»

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення

Рішення Покровської міської ради «Про  передачу майна з балансу комітету
по фізичній культурі та спорту» з метою ефективного використання та зберігання
комунального  майна,  керуючись  статтями  26,  59,  60,  73  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування»

2. Мета і завдання прийняття рішення

З метою ефективного використання та зберігання комунального майна

3.Загальна характеристика та основні положення  рішення

Основні положення рішення спрямовані на передачу комунального майна

4.Прогнозований результат

Покращення умов навчання дітей

Голова комітету по фізичній 
культурі та спорту                                                                                       В.І.Поліщук


	ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
	РІШЕННЯ

