
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 199  

----- ЗО липня 2021 р. 11 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення з сесії обласної Ради 8 скликання 
від 24 грудня 2020 року № 23 «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» (зі змінами), частини З 
статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
(зі змінами), рішення 20 сесії обласної Ради З 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», 
враховуючи наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 
27 грудня 2019 року № 338 «Про внесення змін до наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 10 жовтня 2018 року № 267», рішення 14 сесії Стрижавської 
селищної ради 8 скликання від 04 червня 2021 року № 4 «Про надання згоди на 
безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сІл, 
селищ, міст Вінницької області у комунальну власність Стрижавської 
територіальної громади в особі Стрижавської селищної ради», рішення 5 сесії 
Вінницької міської ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 191 «Про 
надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади транспортних засобів», рішення 9 сесії Іванівської 
сільської ради 8 скликання від ЗО березня 2021 року № 147 «Про надання згоди 
на безоплатне прийняття майна у комунальну власність Іванівської об’єднаної 
територіальної громади (у особі Іванівської сільської ради) зі спільної власності 
територіальних громад Вінницької області», клопотання Департаменту охорони 
здоров’я та реабілітації облдержадміністрації, 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. Внести зміни до абзаців 2 - 7 та 34 пункту 1 рішення З сесії обласної 
Ради 8 кликання від 24 грудня 2020 року № 23 «Про передачу транспортних 
засобів», виклавши їх в такій редакції:



« - спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS_nC-2020 року 
випуску, реєстраційний номер, АВ 0546 НМ, кузов № Y69SKS0S2L0C18247 
VF 1HJD40265819877, балансовою вартістю 532 000,0 гри до комунальної 
власності Вінницької міської територіальної громади (для обслуговування 
населення с. Гавришівка амбулаторією загальної практики-сімейно: медицини 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги № і м. Вінниці»);

« - спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS_nC-2020 року 
випуску, реєстраційний номер, АВ 0547 НМ, кузов № Y69SKS0S2L0C18241 
VF1HJD40365819855, балансовою вартістю 532 000,0 грн до комунальної 
власності Вінницької міської територіальної громади (для обслуговування 
населення с. Вінницькі Хутори амбулаторією загальної практики-сімейної 
медицини комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 5 м. Вінниці»);

« - спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS_nC-2020 року 
випуску, реєстраційний номер, АВ 0548 НМ, кузов № Y69SKS0S2L0C18248 
VF 1HJD40465819878, балансовою вартістю 532 000,0 грн до комунальної 
власності Стрижавської територіальної громади (для Стрижавської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Стрижавської 
територіальної громади» Стрижавської селищної ради)»;

« - спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS_HC-2020 року 
випуску, реєстраційний номер, АВ 0549 НМ, кузов № Y69SKS0S2L0C18245 
VF1HJD40565819873, балансовою вартістю 532 000,0 грн до комунальної 
власності Вінницької міської територіальної громади (для обслуговування 
населення с. Писарівка амбулаторією загальної практики-сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги №1 м. Вінниці»);

« - спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS_HC-2020 року 
випуску, реєстраційний номер АВ 0560 НМ, кузов № Y69SKS0S2L0C18243 
VF 1HJD40465819864, балансовою вартістю 532 000,0 грн до комунальної 
власності Стрижавської територіальної громади (для Сосонської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Стрижавської 
територіальної громади» Стрижавської селищної ради)»;

« - спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS_nC-2020 року 
випуску, реєстраційний номер АВ 0561 НМ, кузов № Y69SKS0S2L0C18246 
VF 1HJD40765819874, балансовою вартістю 532 000,0 грн до комунальної 
власності Стрижавської територіальної громади (для Мізяківсько-Хутірської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Стрижавської територіальної громади» Стрижавської селищної ради)»;

« - спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS_nC-2020 року 
випуску, реєстраційний номер АВ 9043 НІ, кузов №Y69SKS0S2L0C18330 
VF1HJD40464945180, балансовою вартістю 532 000,0 грн до комунальної 
власності Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади (для



Уладівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального 
підприємства «Іванівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Іванівської сільської ради)».

2. У пункті 2 рішення словосполучення «Вінницькій районній раді 
(Шутак I.A.)» замінити на словосполучення «Стрижавській селишній раді 
(Демченко М.І.)» та доповнити словосполученнями «Вінницькій міській раді 
(Моргунов С.А.)», «Іванівській сільській раді (Кулик М.Л.).

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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


