
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №56

29 січня ____ 2021 р. ^ сесія 8 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 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 
46 сесії Томашгіільської районної ради 7 скликання від 24 листопада 2020 року 
№ 651 «Про надання згоди на прийняття до спільної власності територіальних 
громад Томашпільського району майна зі спільної власності територіальних 
громад Вінницької області», рішення 42 сесії Немирівської районної ради 
7 скликання від 13 листопада 2020 року «Про надання згоди Вінницькій 
обласній раді на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області в спільну власність сіл, селищ, міста 
Немирівського району спеціалізованого легкового автомобіля для КНП 
«Центр ПМСД Немирівської районної ради Вінницької області», рішення 38 
сесії Крижопільської районної ради 7 скликання від 25 листопада 2020 року 
№ 977 «Про надання згоди на прийняття окремого індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області до спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Крижопільського району», рішення 47 позачергової сесії Чернівецької 
районної ради 7 скликання від 15 жовтня 2020 року № 729 «Про затвердження 
розпоряджень голови районної ради», рішення 50 сесії Гніванської міської 
ради 7 скликання від 21 вересня 2020 року № 1330 «Про надання згоди на 
прийняття у комунальну власність Гніванської міської ради спеціалізованого 
легкового автомобіля для медичних працівників Могилівської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини КНП «Гніванський ЦПМСД», рішення 
1 сесії ІІІаргородської міської ради 8 скликання від 02 грудня 2020 року № 14 
«Про надання згоди Вінницькій обласній Раді на прийняття із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у 
власність ІІІаргородської міської ради спеціалізованого легкового автомобіля



для КНП «Шаргородський РЦ ГІМСД», 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. Передати безоплатно транспортні засоби, що знаходяться в 
оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» та є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області до власності відповідних територіальних громад :

- спеціалізований легковий автомобіль СКС И£)8_ПС-2020 року випуску, 
реєстраційний номер, АВ 9763 НО, кузов № У695К8052Ь0С18009 
УР1НЛ340465819850, балансовою вартістю 532 000,0 грн до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Томашпільського району (для 
Комаргородської СЛ амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального підприємства «Томашпільський районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС ІШ8_ПС-2020 року випуску, 
реєстраційний номер, АВ 0453 НР, кузов № У695К5052Ь0С18010 
УР1НЮ 40Х65819853, балансовою вартістю 532 000,0 грн до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Немирівського району (для 
Муховецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Немирівської районної ради»);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС Я05_ПС-2020 року випуску, 
реєстраційний номер, АВ 0457 НР, кузов № У695К8082Ь0С18011 
\Т1 Ш 0 4 0 165819854, балансовою вартістю 532 000,0 грн до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Крижопільського району (для 
Крижопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства «Крижопільський районний 
медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС Ш)8_ПС-2020 року випуску, 
реєстраційний номер, АВ 9046 НІ, кузов № У698К8082Ь0С18327 
\Т 1  НЮ40Х64945684, балансовою вартістю 532 000,0 грн до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району (для 
Чернівецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства «Чернівецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги Чернівецької районної ради»);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС ІЮ8_ПС-2020 року випуску, 
реєстраційний номер, АВ 0568 НМ, кузов № У698К8052Ь0С18251 
\Т 1  Ш 040465819881, балансовою вартістю 532 000,0 грн до комунальної 
власності Гніванської міської ради (для Могилівської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства



«Гніванський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гніванської 
міської ради);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС ІЮ8_ПС-2020 року випуску, 
реєстраційний номер, АВ 9784 НО, кузов № У695К8052Ь0С18019 
У Р 1 НЛ)40Х65819867, балансовою вартістю 532 000,0 грн до комунальної 
власності Шаргородської міської ради (для комунального некомерційного 
підприємства «Шаргородський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги»).

2. Комунальному некомерційному підприємству «Авторемонтна база 
закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» (Вічковський В.В.) та 
Томашпільській районній раді, Немирівській районній раді, Крижопільській 
районній раді, Чернівецькій районній раді, Гніванській міській раді 
(Кулешов В.В.), Шаргородській міській раді (Барецький В.І.) здійснити 
передачу-приймання 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.

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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


