
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19.03.2021                                         м. Полтава                                             № 61 

 

Про приймання-передачу 

автотранспорту в межах спільної  

власності територіальних громад сіл,  

селищ,  міст Полтавської області 

 
 

Керуючись 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 Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Об'єднаного 

автогосподарства закладів та установ охорони здоров'я Полтавської області,  

погоджені департаментами: охорони здоров'я, освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації, з метою ефективного використання майна: 

 

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

міст Полтавської області: 

- автобус Hyundai Aero TOWN, реєстраційний номер ВІ 2438 АА з 

балансу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти             

ім. М.В. Остроградського на баланс, в оперативне управління Яхницької 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лохвицького району 

Полтавської обласної ради; 

- автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний номер ВІ 0218 ВТ з 

балансу Об'єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров'я 

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

статутного капіталу КП «Полтавський обласний санаторій для дітей з 

порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради»; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний номер ВІ 4236 ВО з 

балансу Об'єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров'я 

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

статутного капіталу КП «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня 

Полтавської обласної ради»; 



- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний номер ВІ 0930 АВ з 

балансу Об'єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров'я 

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

статутного капіталу КП «Полтавська обласна клінічна лікарня                             

ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради»; 

- автомобіль ГАЗ 32214, реєстраційний номер ВІ 5369 СА з балансу 

Об'єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров'я 

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

статутного капіталу КП «Полтавська обласна станція переливання крові» 

Полтавської обласної ради; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний номер ВІ 0519 АН з 

балансу Об'єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров'я 

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

статутного капіталу КП «Полтавський обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради». 

 

2. Управлінню майном обласної ради створити комісії з приймання- 

передачі майна. 

 

3. Департаментам: охорони здоров'я, освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації делегувати своїх представників до складу комісій з 

приймання-передачі майна згідно додатку. 

 

4. Внести дане розпорядження згідно встановленої процедури на 

затвердження сесії обласної ради. 

 

5. Організацію виконання розпорядження покласти на управління майном 

обласної ради, контроль за виконанням - на постійні комісії обласної ради з 

питань: охорони здоров'я та соціального захисту населення; освіти, науки та 

культури.  
 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 



 

 

Додаток  

до розпорядження голови 

Полтавської обласної ради 

19.03.2021 № 61 

 

 

П Е Р Е Л І К 

 майна, що передається в межах спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

 

 

№ 

п/п 

Найменування 

 

Первісна вартість 

(грн. коп.) 

 

1. 

Автобус Hyundai Aero TOWN, реєстраційний номер 

ВІ 2438 АА, 2007 року випуску, шасі (кузов, рама) 

номер KMJNN18AP7C402688  

Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 
 

 

 

402821,00 

 

2. 

Автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний 

номер ВІ 0218 ВТ, 2013 року випуску, шасі (кузов, 

рама) номер VF7YBZMFB12484227  

Об'єднаного автогосподарства закладів та установ 

охорони здоров'я Полтавської області 

 

511131,00 

 

3. 

Автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний 

номер ВІ 4236 ВО, 2013 року випуску, шасі (кузов, 

рама) номер VF3YBZMFB12516927  

Об'єднаного автогосподарства закладів та установ 

охорони здоров'я Полтавської області 

 

380427,00 

 

4. 

Автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний 

номер ВІ 0930 АВ, 2013 року випуску, шасі (кузов, 

рама) номер VF3YBZMFB12520936 

Об'єднаного автогосподарства закладів та установ 

охорони здоров'я Полтавської області 

 

480595,00 

 

5. 

Автомобіль ГАЗ 32214, реєстраційний номер         

ВІ 5369 СА, 2013 року випуску, шасі (кузов, рама) 

номер Х96322132Е0767108 

Об'єднаного автогосподарства закладів та установ 

охорони здоров'я Полтавської області 

 

368808,00 



 

 

 

6. 

Автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний 

номер ВІ 0519 АН, 2013 року випуску, шасі (кузов, 

рама) номер VF3YBZMFB12520898 

Об'єднаного автогосподарства закладів та установ 

охорони здоров'я Полтавської області 

 

480595,00 

ВСЬОГО: 2624377,00 
 

 

 

Начальник управління 

майном обласної ради С. САГАЙДАЧНИЙ 


