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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2022 р.  сесія 8 скликання

Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС RDS HC до 
комунальної власності Погребищенської міської територіальної громади

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 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
3 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 2012 року № 432 «Про затвердження Положень щодо окремих питань 
комунальної власності», наказу Міністерства розвитку громад та територій 
України від 27 грудня 2019 року № 338 «Про внесеньія змін до наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 10 жовтня 2018 року № 267», рішення 24 сесії 
Погребищенської міської ради 8 скликання від 17 лютого 2022 року № 379 
«Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Погребищенської 
міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна -  
спеціалізованих легкових автомобілів СКС RDS_nC-2020 із спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області», рішення 29 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 26 
травня 2022 року № 795 «Про внесення змін до рішення 24 сесії 
Погребищенської міської ради 8 скликання від 17 лютого 2022 року № 379 
«Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Погребищенської 
міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна -  
спеціалізованих легкових автомобілів СКС RDS_HC-2020 із спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області», враховуючи клопотання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно транспортні засоби, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та перебувають в 
оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» до 
комунальної власності Погребищенської міської територіальної громади.



- спеціалізований легковий автомобіль СКС RX)S_nC - 2020 року випуску, 
реєстраційний номер АВ 0466 HP, кузов № Y69SKS0S2L0C18005 
VF1HJD40465819847, інвентарний номер 1015211015, балансовою вартістю
532000.00 грн для Степанківського фельдшерського пункту (колишньої 
Степанківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини) 
комунального підприємства «Погребищенський центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Погребищенської міської ради Вінницького району 
Вінницької області;

- спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS ПС - 2020 року випуску, 
реєстраційний номер АВ 9794 НО, кузов № Y69SKS0S2L0C18008 
VF1HJD40665819851, інвентарний номер 1015211016, балансовою вартістю
532000.00 грн для Сопинського фельдшерського пункту (колишньої Сопинської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини) комунального підприємства 
«Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області;

- спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS_HC - 2020 року випуску, 
реєстраційний номер АВ 0572 НМ, кузов № Y69SKS0S2L0C18240 
VF1HJD40865819852, інвентарний номер 10152508219, балансовою вартістю
532000.00 грн для Ширмівського фельдшерського пункту (колишньої 
Ширмівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини) комунального 
підприємства «Погребищенський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької 
області;

- спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS_nC - 2020 року випуску, 
реєстраційний номер АВ 0573 НМ, кузов № Y69SKS0S2L0C18238 
VF1HJD40865819842, інвентарний номер 10152508218, балансовою вартістю
532000.00 грн для Дзюньківської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини комунального підприємства «Погребищенський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Погребищенської міської ради Вінницького 
району Вінницької області.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Авторемонтна база 
закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» (Вічковський В.В.) та 
Погребищенській міській раді (Волинський С.О.), здійснити передачу- 
приймання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення з оформленням 
необхідних документів та надати акти передачі-приймання управлінню 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області в 
місячний 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


