
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 810

05 березня 2019 р. 37 сесія 7 скликання

Про передачу - приймання майна

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 3 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”, 
враховуючи звернення Вінницької районної ради від 12 вересня 2018 року 
№ 01-03/1120, клопотання Департаменту охорони здоров’я, Департаменту 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області і висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Вилучити з оперативного управління комунальної установи 
„Авторемонтна база закладів охорони здоров’я” автомобіль CHERY А21 
EL ARA, державний реєстраційний № АВ 5530 АХ, 2007 року випуску, шасі 
№ LVVDC14B38D013619, первісною вартістю 88291,0 грн., залишковою 
вартістю 0 грн., що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області та передати його комунальній установі „Жмеринська 
лікарня відновного лікування”, закріпивши на праві оперативного управління.

2. Вилучити з оперативного управління комунальної 
установи “Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, автомобіль 
AC-G 27052 ПІДУ, реєстраційний номер АВ 4954 В А, 
кузов № Х9627050080616683, шасі № 27050080392654, 2008 року випуску, 
первісною вартістю 94874,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн., що є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
та передати його комунальному підприємству “Вінницький обласний 
молодіжний центр праці”, закріпивши на праві господарського відання.

3. Надати згоду на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ Вінницького району до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області майна:



- центрифуги МО-25, інвентарний № 101440445, 2014 року введення в 
експлуатацію, балансовою вартістю 62520,00 грн., залишковою вартістю 
50016,64 грн.;

- дезкамери, інвентарний № 101440234, 2009 року введення в 
експлуатацію, балансовою вартістю 39165,00 грн., залишковою вартістю 
11751,50 грн.

Прийняте майно закріпити на праві оперативного управління за 
комунальним закладом „Вінницька обласна психоневрологічна лікарня 
ім. акад. О.І. Ющенка”.

4. Комунальній установі „Авторемонтна база закладів охорони здоров’я” 
(Вічковський В.В.) та комунальній установі „Жмеринська лікарня відновного 
лікування” (Боровський Б.Р.) здійснити передачу-приймання майна, 
зазначеного в пункті 1 цього рішення, Комунальній установі “Територіальне 
медичне об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф” (Пірникоза A.B.) та комунальному підприємству 
“Вінницький обласний молодіжний центр праці” (Гордійчук П.П.) здійснити 
передачу-приймання майна, вказаного в пункті 2 цього рішення, головному 
лікарю комунального закладу Вінницька обласна психоневрологічна лікарня 
ім. акад. О. І. Ющенка Кучерук С.О. здійснити організаційно-правові заходи з 
приймання, вказаного в пункті 3 цього рішення, з оформленням необхідних 
документів та надати акти передачі-приймання управлінню спільної 
комунальної власності територіальної громади області в місячний термін.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради ОЛІЙНИК


