
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.01.2021 м. Полтава № 6 

 

Про приймання-передачу 

майна в межах спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області 

 

 

Керуючись частиною 7 статті 55, частинами 2, 5 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок та умови 

списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області, затвердженим рішенням першого 

пленарного засідання двадцятої сесії обласної ради шостого скликання 

від 25 грудня 2013 року (зі змінами), розглянувши звернення Об’єднаного 

автогосподарства закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області, 

погоджене Департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної державної 

адміністрації, з метою ефективного використання майна: 

 

1. Передати в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області: 

- автомобіль ГАЗ 2410, реєстраційний № ВІ 8197 ВС з балансу 

Об’єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров’я 

Полтавської області на баланс, в оперативне управління, як внесок до розміру 

статутного капіталу Комунального підприємства «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги Полтавської обласної ради»; 

- автомобіль TOYOTA COROLLA, реєстраційний № ВІ 7772 АХ з 

балансу Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної 

ради на баланс Управління майном обласної ради. 

 

2. Управлінню майном обласної ради створити комісії з приймання- 

передачі майна. 

 

3. Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної 

адміністрації делегувати своїх представників до складу комісії з приймання-

передачі майна згідно з додатком. 



 

4. Внести дане розпорядження згідно встановленої процедури на 

затвердження сесії обласної ради. 

 

5. Організацію виконання розпорядження покласти на управління майном 

обласної ради.  
 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



 

 

Додаток  

до розпорядження голови 

Полтавської обласної ради 

16.01.2021 № 6 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

 майна, що передається в межах спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

 

№ 

п/

п 

Найменування Рік  

випуску 

Первісна 

вартість 

(грн. коп.) 

1 Автомобіль марки  

- ГАЗ 2410, реєстраційний № ВІ 8197 ВС, 

шасі (кузов, рама) № XTН241000N1469955 

Об’єднаного автогосподарства закладів та установ 

охорони здоров’я Полтавської області 

 

 

1992 

 

10 433,00 

 

2 Автомобіль марки: 

- TOYOTA COROLLA, 

реєстраційний № ВІ 7772 АХ, 

шасі (кузов, рама) № JTNBV58E403508540 

Комунального автотранспортного 

підприємства Полтавської обласної ради 

 

 

2008 

 

134 018,50 

 

ВСЬОГО: 144 451,50 

 

 

 

 

В. о. начальника управління 

майном обласної ради І.МОРОХОВЕЦЬ 

 

 

 

 

 


