Проект

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
від

№

РІШЕННЯ

м. Краматорськ
Про прийняття тролейбусів
Розглянувши звернення директора департаменту розвитку базових галузей
промисловості Донецької обласної державної адміністрації – Литвинова А.В. від 08.08.2017р.
№01-12/750-05/01 про закупівлю рухомого складу громадського електротранспорту та
передачі його у власність територіальної громади міста Краматорська з подальшою
постановкою вказаних транспортних засобів на баланс КП «Краматорське трамвайнотролейбусне управління», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житловокомунального господарства, приватизації та комунальної власності, керуючись статтею 85
Бюджетного кодексу України, статтями 133, 136, 137 Господарського кодексу України,
враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 №548 «Про затвердження переліку об’єктів і
заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених
пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження» (зі змінами), від 25.08.2016р. №733 «Про організацію
роботи по використанню коштів обласного бюджету» (зі змінами), рішення Краматорської
міської ради від 23.12.2016 № 17/VІІ-573 «Про програму економічного і соціального
розвитку міста Краматорська на 2017 рік» (із змінами, враховуючи рішення від 22.02.2017 №
19/VІІ-43), керуючись ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти від департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької
обласної державної адміністрації тролейбуси типу 321, придбані для Краматорської міської
ради, у кількості 4 (чотирьох) одиниць згідно з додатком 1.
2. Визначити комунальне підприємство «Краматорське трамвайно-тролейбусне
управління» (Бороха) балансоутримувачем майна, вказаного в п. 1 даного рішення.
3. Закріпити майно вказане в п. 1 даного рішення, на праві господарського відання за
комунальним підприємством «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» (Бороха).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Фальченко С.Р.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток 1 до
рішення міської ради
№

ПЕРЕЛІК
майна, що передається Краматорській міській раді
№
з/п
1.

Найменування
Тролейбус типу 321
Разом:
ПДВ:
Всього:

Секретар міської ради

К-ть,
од.
4

Ціна за од.
без ПДВ, грн.
14 588 333,33
14 588 333,33
2 917 666,67
17 506 000,00

Д.В. Ошурко

