
УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Четверта сесія VІ скликання
РІШЕННЯ

від 26 травня 2011 року № 208
м. Ужгород

Про ліквідацію автогосподарства обласної
ради та Програму забезпечення діяльності комісії
з ліквідації автогосподарства обласної ради

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 59 Господарського кодексу України обласна рада
в и р і ш и л а:

1. Ліквідувати автогосподарство обласної ради.
2. Утворити комісію з ліквідації автогосподарства обласної ради (далі –

Ліквідаційна комісія) у складі згідно з додатком 1.
3. Затвердити Програму забезпечення діяльності комісії з ліквідації

автогосподарства обласної ради (далі – Програма), що додається.
4. Надати право виконавчому апарату обласної ради профінансувати

витрати на проведення ліквідації автогосподарства обласної ради згідно з
Програмою.

5. Ліквідаційній комісії здійснити передачу:
цілісного майнового комплексу за адресою: м. Ужгород, вул.

Собранецька, 50, що належить до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, в повне господарське відання обласному комунальному
підприємству «Будинкоуправління адмінбудівель»;

основних засобів з балансу автогосподарства обласної ради на баланс
автотранспортного господарства Закарпатської обласної державної
адміністрації згідно з додатком 2.

6. Доручити голові ліквідаційної комісії – начальнику автогосподарства
обласної ради Мушці Р. М. провести всі організаційно-правові заходи щодо
ліквідації автогосподарства обласної ради та передачі зазначеного майна.

7. Пропонувати автотранспортному господарству Закарпатської обласної
державної адміністрації спільно з автогосподарством обласної ради забезпечити
переведення працівників автогосподарства обласної ради, у разі їх згоди та



відповідно до законодавства України про працю, в автотранспортне
господарство Закарпатської обласної державної адміністрації.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної ради Закуреного В. П. та постійну комісію обласної
ради з питань управління майном та приватизації (Пейтер Ч. А.).

Голова ради І. Балога



Додаток 1
до рішення обласної ради

від 26 травня 2011 року №208

СКЛАД
комісії з ліквідації автогосподарства обласної ради

Голова ліквідаційної комісії

Мушка
Роман Миколайович - начальник автогосподарства обласної ради

Члени ліквідаційної комісії:

Куруц
Василина Федорівна

- начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення виконавчого апарату обласної
ради

Ціцак
Віталій Васильович - начальник відділу юридичного забезпечення

виконавчого апарату обласної ради
Качій
Ірина Юріївна - бухгалтер автогосподарства обласної ради

Перший заступник голови ради                                                   В. Закурений



Додаток 2
до рішення обласної ради

від 26 травня 2011 року №208

ПЕРЕЛІК
основних засобів, які передаються з балансу автогосподарства

обласної ради на баланс автотранспортного господарства
Закарпатської обласної державної адміністрації

Автотранспортні засоби

№
з/п

Найменування Державний номер Рік
випуску

Номер кузова

1. Тойота «Камрі» АО 5007 АМ 2008 JTNBK40K203038061
2. Тойота «Камрі» АО 5007 АК 2000 JT153XV2000290235
3. Шкода «Суперб» АО 0055 АО 2008 TMBDL23U28B302599
4. Шкода «Суперб» AO 0555 AO 2008 TMBDL23U68B302444
5. Шкода «Октавія» AO 8077 AM 2002 TMBDK01U938687157
6. Фольксваген

«Мультіван»
AO 5507 AI 2007 WV2ZZZ7HZ7H079397

7. Дейво «Леганза» AO 8177 AM 1999 KLAVF68WEWB130169

Інше

№
з/п

Найменування Кількість

1. Електромеханічний підйомник 1
2. Автомонітор 1
3. DVD програвач 1
4. GPS навігація 1

Перший заступник голови ради В. Закурений



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

від 26 травня 2011 року №208

Програма
забезпечення діяльності комісії з ліквідації автогосподарства

обласної ради

Загальні положення Програми

Програма забезпечення діяльності комісії  з ліквідації автогосподарства
обласної ради (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Конституції
України та Кодексу законів про працю, з метою ефективного та раціонального
використання коштів обласного бюджету, скорочення видатків, для
гарантування оплати праці працівників, що вивільняються у зв’язку з
ліквідацією автогосподарства обласної ради.

Нормативно-правова база для розроблення Програми

Нормативно-правові акти, на яких ґрунтується Програма – Конституція
України , Закон України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні», Кодекс
законів про працю.

Мета Програми

Забезпечення діяльності ліквідаційної комісії з метою проведення
повного розрахунку вивільнених працівників та інших видатків, пов’язаних із
ліквідацією, згідно з чинним законодавством.

Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок

коштів  обласного бюджету в сумі 45,0 тис. грн, у тому числі:
для виплати заробітної плати вивільненим працівникам автогосподарства

обласної ради – 29,0 тис. грн;
нарахування на заробітну плату – 11,0 тис. грн;
інші видатки – 5 тис. грн.

Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покласти на обласну раду.
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