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ті:О (с, Порядокденнийзасідання постійноїдепутатськоі'комісії з питань охорони здоров'я та екології
03.04.2018р.

14.30 год.
Про розгляд бюджетних запитів.
Інформує: Клачук О.Г.

Про перехід ТМО в комунальний неприбутковий заклад.

Про розгляд пропозицій, висловлених депутатами міської
комісії під час 24 сесії міської ради.

ради, за результатами звіту

Про надання дозволу Володимир
- Волинському ТМО на відчуження транспортнихзасобів

Інформує: Процька Л.С.

Про внесення змін до рішення міської
Про затвердження Положення про постійні
ради
Інформує: Жук Я.І.

ради Л92/10 вія 01.12. 2015 року
комісії Володимир-Волинської міської

Про вжиті заходи щодо зменшення кількості безпритульних собак на вулицях містаВолодимира-Волинського

. Різне.
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УкРдінА

володимсир-волинськхх МІСЬКА
рАдА волинської ОБДАСТІ

і- гсьома`с;.кл:икАння„
І

Рішгєння

м.
ВояодіАМир-'Волинський ”

у

Прогвнесрння 'змін дорішення міської ради М92/10 від 01
.1А2Ї2015 року и Про

затаерііієіїдёїтняїположеннїаігггпро постійні комісії Володимир-Волинської міської ради

Відповідно статті25, .пункту
1" частини 1 ст.2б Закону України « Про місцеве

самоврядування » ,міська рада
ВИРіШИЛА:

`

1.Внести зміни до рішення міської ради, а саме

В розділіА Форми роботи постійних комісій третій абзац доповнити ітеченііэ

такій редакції « В протоколах засідань зазначаються результати ітоімеь

голосування членів. комісії п

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 3 гі-

законності ,правопорядку , регламенту
і -обєднаннями громадян

( Тимосевич 0.0.) і
депутатської діяльності та заяв

громадськими організаціями

Міський голова

П.Д. Саганюк

Жук 23684 _
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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА
МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Ле

м. Володимир-Волинський

Про надання дозволу Володимир -Волинському ТМО на відчуження
транспортних засобів

Розглянувши клопотання головного лікаря Володимир-Волинськоготериторіальне-медичного об'єднання про надання дозволу на відчуженнятранспортних засобів в зв'язку з недоцільністю проведеннявідновлювального
ремонту, керуючись п.30 ч.1 ст. 26 та ч.5 і 6 сг.6О ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Володимир-Волинському

ТМО (Клачук О.Г.) на
відчуження автомобілів ВАЗ 2121, інвентарний номер 101510062,бапансовою вартістю 4853,00 грн., УАЗ 3152 інвентарний номер101510001, балансовою вартістю 4271,0О грн., УАЗ 3962 інвентарнийномер 101510080, балансовою вартістю 39331,00 грн., УАЗінвентарний номер 101510072, балансовою вартістю 33380,00 грн.

2. Вартість основного засобу, що_ підлягає продажу встановити

3. Кошти ВІД реалізації вищезгаданого основного засобу залишити врозпорядженні балансоутримувача
та спрямувати на відновлення іпокращення матеріальноїбази установи.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюз питань бюджету, фінансів, соціально-економічного

розвитку,
підприємництва та регуляторної діяльності.

Міський головаПроцька 34953 П.Д.Саганюк


