
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

Проект

2019 р. сесія 7 скликання

Про передачу транспортних засобів

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 наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
09 квітня 2019 ,року № 95 „Про внесення змін до наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 10 жовтня 2018 року № 267”, рішення 27 сесії Бершадської 
районної ради 7 скликання від 09 квітня 2019 року „Про надання згоди на 
прийняття автомобіля”, рішення 28 сесії Козятинської районної ради 
7 скликання від 29 березня 2019 року № 18-28-07 „Про надання згоди на 
прийняття автомобіля зі спільної комунальної власності* територіальних 
громад області до спільної комунальної власності територіальних громад 
Козятинського району”, рішення 26 сесії Крижопільської районної ради 
7 скликання від 27 лютого 2019 року № 729 „Про надання згоди на прийняття 
автомобіля зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області до спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Крижопільського району”, рішення 32 сесії Погребищенської районної ради 
7 скликання від 21 березня 2019 року № 12-32-7/808 „Про надання згоди на 
прийняття до спільної власності територіальних громад сіл та міста 
Погребищенського району окремого індивідуально визначеного майна 
(спеціалізованого легкового автомобіля СКС КОБПС -  2018) із комунальної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”, 
рішення 31 сесії Тростянецької районної ради 7 скликання від 21 березня 2019 
року № 553 „Про надання згоди на прийняття майна у спільну власність 
територіальних -громад сіл, селища Тростянецькго району”, рішення 23 сесії 
Чечельницької районної ради 7 скликання від 27 лютого 2019 року № 513 
„Про надання згоди на прийняття автомобіля зі спільної власності 
територіальних громад Вінницької області до спільної власності 
територіальних громад Чечельницького району”, рішення 33 сесії Ямпільської 
районної ради 7 скликання від 14 березня 2019 року № 368 „Про надання 
згоди на прийняття автомобіля”, рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 
скликання від 15 березня 2019 року № 899 „Про надання згоди на прийняття



спціалізованого легкового автомобіля в комунальну власність Іллінецької 
міської об’єднаної територіальної громади”, рішення 38 позачергової сесії від 
22 лютого 2019 року № 426 „Про надання згоди на прийняття автомобіля зі 
спільної власності територіальної громади області до Студенянської сільської 
об’єднаної територіальної громади села Студена Піщанського району”, 
рішення 35 сесії сільської ради від 28 лютого 2019 року № 533 „Про надання 
згоди на прийняття автомобіля у комунальну власність Жданівської 
об’єднаної територіальної громади Хмільницького району”, клопотання 
Департаменту охорони здоров’я 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. Передати безоплатно транспортні засоби, що знаходяться в 
оперативному управлінні комунальної установи „Авторемонтна база закладів • •• • • • • охорони здоров я та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області до власності відповідних територіальних громад :

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ЇШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3123ЕА, кузов № У698К8082Д)С 18673 
УБ1НЛ340261988143, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної

• • • * Т"'власності територіальних громад сіл, селищ та міста Бершадського району 
(для Красносільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства „Бершадський центр первинної 
медико-санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3124ЕА, кузов № У698К8082Д)С 18677 
УШШВ40561988170, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Козятинського району (для 
Білопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального підприємства „Козятинський районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги Козятинської районної ради”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС Ш)8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3125ЕА, кузов № У698К8082І0С18676 
УТ1ШВ40361988183, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Крижопільського району (для 
Городківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Крижопільського центру первинної медико-санітарної допомоги);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3129ЕА, кузов № У698К8082Л)С 18675 
\/ШНЛ)40261988174, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського району (для 
Новофастівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального підприємства „Погребищенський центр первинної медико- 
санітарної допомоги” Погребищенської районної ради).

1.2.Комунальній установі „Авторемонтна база закладів охорони здоров’я” 
(Вічковський В.В.) та Бершадській районній раді (Бурлака М.Г.), 
Козятинській районній раді (Слободянюк В.М.), Крижопільській районній 
раді (Тамбовцев П.С.), Погребищенській районній раді (Волинський С.О.)

•  к* о  _____ •  *  •здшснити передачу-приимання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення з



оформленням необхідних' документів та надати акти передачі-приймання 
управлінню спільної комунальної власності територіальної громади області в 
місячний термін.

2. Передати безоплатно транспортні засоби, що знаходяться в
оперативному управлінні комунальної установи „Територіальне медичне
об’єднання „Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та

1 іі • • • • медицини катастроф та є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області до відповідних територіальних громад :

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШЗ ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9001ЕА, кузов № У698К8082Л)С 18683 
УР1НЛ)40461988161, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району (для 
Капустянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства „Тростянецький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШЗ ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9002ЕА, кузов № У698К8082ДОС18684 
\Т1НЛІ)40461988189, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності, територіальних громад сіл, селищ Чечельницького району (для 
Вербської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального 
некомерційного підприємства „Чечельницький центр первинної медико- 
санітарної допомоги” Чечельницької районної ради);”  -

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС БШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9003ЕА, кузов № У698К8082Л)С 18679 
УР1НГО40061988156, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, міста Ямпільського району (для 
Г альжбіївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального підприємства „Ямпільський районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги” Ямпільської районної ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС - 2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9004ЕА, кузов № У698К8082Л)С 18680 
УР1НГО40161988179, балансовою вартістю 534560,0 грн. до комунальної 
власності Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади (для 
Борисівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги” 
Іллінецької міської ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9006ЕА, кузов № У698К8082Д)С18681 
УР1НГО40261988188, балансовою вартістю 534560,0 грн. до комунальної 
власності Студенянської сільської об’єднаної територіальної громади села 
Студена Піщанського району (для Студенянської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини Студенянського центру первинної медико- 
санітарної допомоги);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9007ЕА, кузов № У698К8082Д)С 18682 
УР1ШБ403641988166, балансовою вартістю 534560,0 грн. до комунальної 
власності Жданівської об’єднаної територіальної громади Хмільницького 
району (для Жданівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини).



2.1.Комунальній установі „Територіальне медичне об’єднання 
„Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф” (Пірникоза A.B.) та Тростянецькій районній раді (Скапровська 
Л.В.), Чечельницькій районній раді (П’яніщук С.В.), Ямпільській районній 
раді (Гаджук С.І.), Іллінецькій міській раді (Ящук В.М.), Студенянській 
сільській раді Піщанського району (Кирнасівський О.П.), Жданівській 
сільській раді Хмільницького району (Ядвіжина С.З.) здійснити передачу- 
приймання майна, зазначеного в пункті 2 цього рішення з оформленням 
необхідних документів та надати акти передачі-приймання управлінню 
спільної комунальної власності територіальної громади області в місячний 
термін.

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

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК л


