Проект

Про передачу комунальному підприємству «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання майна, що обліковується на балансі департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 78, 136 Господарського кодексу України,  рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-ІV «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою забезпечення заходів реалізації Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища міста Одеси                    на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                               від 08 лютого 2017 року № 1610-VII, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Передати комунальному підприємству «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради на баланс та закріпити за ним на праві господарського відання майно, що обліковується на балансі департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, згідно з переліком (додається). 

2. Доручити департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та комунальному підприємству «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради здійснити приймання-передачу майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б. 

Міський голова								Г. Труханов
 

Керуюча справами							О. Оніщенко
 

Вик.: Дацюк 724-33-24
(Ставратій 753-14-88)




Додаток
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№



ПЕРЕЛІК
майна, що обліковується на балансі департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та підлягає передачі на баланс комунальному підприємству «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради

№ з/п
Найменування 
Кількість 
(од.)
Вартість за 
одиницю
(грн)
Вартість, всього 
(грн)
1
Газоаналізатор для вимірювання оксиду вуглецю (СО) в повітрі

1

399 510,00

399 510,00
Всього:
399 510,00




 Керуюча справами							О. Оніщенко


















Інформація

до проекту рішення виконавчого комітету «Про передачу комунальному підприємству «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання майна, що обліковується на балансі департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради»


СУТЬ ПИТАННЯ: В рамках затвердженої «Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища 
м. Одеси на 2017-2021 роки» департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради виконано захід пункт 
1.1. Моніторинг за станом атмосферного повітря (придбання обладнання та його повірка, придбання витратних матеріалів для функціонування пересувної екологічної лабораторії. В рамках даного заходу департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради здійснена закупівля пристрою для пересувної екологічної лабораторії, а саме: «газоаналізатор для вимірювання оксиду вуглецю СО в повітрі». Для подальшого використання приладу у роботі потрібно його передати на баланс комунальному підприємству «Муніципальний центр екологічної безпеки».


ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: Зменшення антропогенного навантаження та поліпшення стану атмосферного повітря міста, безпечного для здоров’я людини.


ЙМОВІРНІ РИЗИКИ: Відсутні.


ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК): Прийняття даного рішення не передбачає витрат коштів міського бюджету.





В.о. директора департаменту екології
та розвитку рекреаційних зон	
Одеської міської ради                       			                      	В.М. Дацюк

