
проєкт
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ

2021 р. сесія 8 скликання

Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної

Ради» на списання майна

Відповідно до пункту 20 частини 1 етапі 43, частин 4,5 статті 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
3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про об'єкти комунальної власності’', рішення
4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року №51 „Про заївердження 
Порядку списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області"', враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації, управлііпія спільної комунальної власності 
гериіоріальннх громад Вінницької обласгі і висновок посіійної комісії обласної 
Ради з ииіань будівниціва. комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, обласна Рада ВИ РІШ И ЛА :

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«А вторемонтна база закладів охорони здоров’я В інницької обласної Ради» на 
списання непридагних до експлуа гації гранспортних засобів;

- автомобіль ВАЗ 21213 кузов №  Х Т А 2 1 2 1 3 0 Т І182021, державний 
номер 0351 ВІА, 1995 року випуску, первиною  вартістю 26035.00 
грн., залиш кова вартість О грн.;
- автомобіль У A3 3962 шасі №  009430/16280 державний номер 162- 
85 ВТ, 1985 року випуску, первиною  вартістю 3762.00 грн., 
залиш кова вартість О грн.

2. Директору комуна-іьної о нскомерційного підприємства „Авторемонтна 
база закладів охороїш здоров'я Вінницької обласної Ради" (Вічковський В.В.) 
здійснити заходи зі списання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, 
відповідно до вимог чинного законодавства та подати управлінню спільної 
комунальної в.іасності територіа.іьних і ромад Вінницької обласгі звіг про списання 
об’єктів, за вс гановленою формою у визначеїшй термін.



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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


