
JW !l

УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ Е Н Н Я  №154

28 травня 2021 р. 9 сесія g скликання

Про передачу - приймання майна

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4,5 статті 60 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 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. Вилучити з оперативного управління комунального некомерційного 
підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної Ради» майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області та передати комунальному некомерційному 
підприємству «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 
Вінницької обласної Ради», закріпивши на праві оперативного управління, а 
саме:

- Гастроскоп FG-29V, 2017 року випуску, інвентарний номер
104400000011, балансова вартість 493270,00 грн, залишкова вартість 
328846,67 грн;

Бронхоскоп FB-18V, 2017 року випуску, інвентарний номер
104400000012, балансова вартість 568000,00 грн, залишкова вартість 
397600,00 грн.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Територіальне медичне 
об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради» (Пірникоза A.B.) та 
комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. M. І. Пирогова Вінницької обласної Ради» (Жупанов О.Б.), 
оформити необхідні документи та надати акти передачі -  приймання 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
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.)

Перший заступник 
голови обласної Ради В. КІСТІОН


