
У К Р А ЇН А  
В ІН Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  РАД А

Проект

Р ІШ Е Н Н Я

2022 р.  сесія 8 скликання

Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності 
Крижопільсько ї селищної територіальної громади

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 стаггі 60, абзацу 
2 пункту 10 розділу V  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року №  360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної 
власності», рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 20! 2 року 
№  432 «Про затвердження Положень щодо окремих питань комунальної 
власності», рішення 27 сесії Крижопільської селищної ради 8 скликання від 
28 жовтня 2022 року №  976 «Про надання згоди на прийняп’я окремого 
індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних фомад 
сіл, селищ, міст Вінницької області в комунальну власність Крижопільської 
селищної територіальної громади», враховуючи клопотання упразління 
спільної комунальної власиос'іі територіальних громад Вінницької області і 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального 
майна, гранспорту та розви'гку інфраструктури, обласна Рада В И Р ІШ И Л А :

1. Передати безоплатно спеціалізований легковий автомобіль 
(меддопомога — В ) Peugeot Boxer, 2012 року випуску, реєстраційний номер 
А В  0581 В Х , номер кузова VF3YBB1V1FB12 158289, інвентарний номер 
105500000133, первісною вартістю 649 800,00 грп, залишковою вартістю 0,00 
гри, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селимц міст 
Вінницької області та перебуває в оперативному управлінні комунального 
некомерційпого підприємства «З^риторіальне медичне об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради» до комунальної власності 
Крижопільської селищі-юї територіальної громади.



2. Комунальному некомерцІйному підприємству «Територіальне медичне 
об ’єднання «В інни цький  обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради» (Піриикоза А .В .) та 
Крижопільській селищній раді (Василишен В.М.) здійснити передачу- 
гіриймання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, з оформленням 
необхідних докумен тів та надати акт приймання-передачі управлінню спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
'термін.

3. Кон'гроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.).

Г олова обласної Ради В. С О К О Л О В И Й


