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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ №

2019 р. сесія 7 скликання

Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади 
міста Могилева-Подільського Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статі 43 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 
15 сесії Могилів-Подільської міської ради 7 скликання від 11 липня 2017 року №473 
“Про надання згоди на прийняття об’єкту нерухомого майна зі спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ міст Вінницької області у 
комунальну власність територіальної громади міста Могилева-Подільського”, 
враховуючи 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 нерухоме майно, загальною площею 460,1 кв. м., що 
знаходиться в оперативному управлінні філії комунальної установи “Територіальне 
медичне об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф” “Могилів-Подільська станція екстреної медичної допомоги” 
за адресою: вул. Полтавська, будинок 89/2, м. Могилів-Подільський Вінницької 
області та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області до комунальної власності територіальної громади міста Могилева- 
Подільського:

- нежитлові приміщення (літ. “А”), загальною площею 301,6 кв. м., 
інвентарний № 101311036, первісною вартістю 108634,00 грн., залишковою 
вартістю 0,00 грн.;

- надвірні будівлі (літ. “В”), загальною площею 158,5 кв. м., інвентарний 
№ 101311034, первісною вартістю 95640,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.

2. Комунальній установі “Територіальне медичне об’єднання “Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 
(Пірникоза A.B.) та Могилів-Подільській міській раді (Бровко П.П.) здійснити 
передачу-прийняття майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, відповідно до 
чинного законодавства України, з оформленням необхідних документів.



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


