
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про передачу автомобілів у комунальну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Полтавської області 

 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частинами 2, 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проходження документів 
при прийнятті майна до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Полтавської області та передачі такого майна до інших форм власності, затвердженим 
рішенням одинадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08 
листопада 2007 року «Про затвердження Положень з управлінням майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області», розглянувши 
рішення: Машівської селищної ради; Решетилівської міської ради, звернення 
територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області, погоджені 
Департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, з 
метою ефективного використання майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Полтавської області, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Полтавської області автомобілі з балансу Об’єднаного автогосподарства закладів 
та установ охорони здоров’я Полтавської області у комунальну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області згідно з переліком, що 
додається на 3 аркушах. 
 

2. Управлінню майном обласної ради делегувати своїх представників до складу 
комісій з приймання-передачі автомобілів згідно з переліком, зазначеним у пункті 1 
цього рішення. 

 

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної 
державної адміністрації делегувати своїх представників до складу комісій з 
приймання-передачі відповідно до переліку автомобілів, що передаються. 

 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на управління майном 
обласної ради, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради: з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту населення; бюджету та управління 
майном. 
 

 

ГОЛОВА  

 ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

четвертої сесії обласної ради восьмого 

скликання 

17.09.2021 № 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається безоплатно зі спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст Полтавської області 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Рік 

випус

ку 

Первісна 

Балансова 

вартість 

(грн.коп.) 

 

 

 

 

 

1. 

 

Автомобілі з балансу Об’єднаного автогосподарства 

закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області: 

 

- автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 7269 ВХ, 

шасі (кузов, рама) № VF7YBZMFB12479666, 

у власність Миргородської міської  територіальної громади 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

511131,00 

2. - автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 2476 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF7YBZMFB12486762, 

у власність Гадяцької міської територіальної громади 

 

2013 511131,00 

3. - автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 5743 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF7YBZMFB12488582, 

у власність  Машівської селищної територіальної громади 

 

2013 511131,00 

4. - автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 5752 СА,  

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12555423, 

у власність  Кобеляцької міської територіальної громади 

 

2014 441308,00 

5. - автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3356 СА,  

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12516597; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 6848 АК, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12516871, 

у власність Оржицької селищної територіальної громади 

 

2013 

 

2013 

380427,00 

 

380427,00 

6. - автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3358 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12516623; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 5754 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12532035; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3198 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518280; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3359 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12534138; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3360 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518402; 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

 

2013 

380427,00 

 

441308,00 

 

380427,00 

 

380427,00 

 

 

380427,00 
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- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3361 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12517467; 

- автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 7260 ВХ, 

шасі (кузов, рама) № VF7YBZMFB12476379, 

у власність Кременчуцької міської територіальної громади 

 

2013 

 

2013 

 

380427,00 

 

511131,00 

7. автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 7267 ВХ, 

шасі (кузов, рама) № VF7YBZMFB12474249, 

у власність Чутівської  селищної територіальної громади 

2013 511131,00 

8. автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3352 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12516529, 

у власність Великобагачанської селищної територіальної 

громади 

2013 380427,00 

9. - автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 6458 АЕ, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518328; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 5916 АР, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518071; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3252 ВТ,  

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518386; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3524 СА,  

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12516830; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3237 ВН, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518266, 

у власність Полтавської міської   територіальної громади 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

380427,00 

 

380427,00 

 

380427,00 

 

380427,00 

 

380427,00 

10. - автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 2489 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF7YBZMFB12486959, 

у власність Хорольської міської територіальної громади 

 

2013 511131,00 

11. - автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 0122 АЕ, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518168, 

у власність Семенівської селищної територіальної громади 

 

2013 380427,00 

12. - автомобіль УАЗ , реєстраційний № ВІ 2135 ВК, шасі (кузов, 

рама) № XTT374195B0423993; 

- автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 9521 АО, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518454; 

- автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 2479 СА, 

шасі (кузов, рама) №VF7YBZMFB12486745, 

у власність Лубенської міської територіальної громади 

 

2011 

2013 

 

2013 

113258,00 

380427,00 

 

511131,00 

13. - автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 3354 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12517938, 

у власність Пирятинської міської територіальної громади 

 

2013 380427,00 

14. - автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 1879 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518385, 

у власність Гребінківської міської територіальної громади 

2013 380427,00 
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Начальник управління                                                        С. САГАЙДАЧНИЙ 

15. - автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 4240 ЕТ, 

шасі (кузов, рама) № VF7YD3MFB12P22163; 

-  автомобіль CITROEN BERLINGO, реєстраційний  

№ ВІ 4628 СО, шасі (кузов, рама) № VF77J9HNOJJ598739 

- автомобіль CITROEN JUMPER реєстраційний № ВІ 8541 СН, 

шасі (кузов, рама) № Y7941118G9C4006, 

у власність Решетилівської міської територіальної громади 

 

2020 

 

2018 

 

2016 

1998000,00 

 

524090,10 

 

1875000,00 

16. - автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 7268 ВХ, 

шасі (кузов, рама) № VF7YBZMFB12476381, 

у власність Котелевської селищної  територіальної громади 

 

2013 511131,00 

17. - автомобіль Газель, реєстраційний № ВІ 5374 СА, шасі (кузов, 

рама) № X96322132E0767141; 

- автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 5741 СА, 

шасі (кузов, рама) № VF7YBZMFB12481306, 

у власність Лохвицької міської  територіальної громади 

 

2013 

 

2013 

368808,00 

 

511131,00 

18. - автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 2957 ВМ, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12518256, 

у власність Шишацької селищної територіальної громади 

 

2014 380427,00 

19. - автомобіль ГАЗ 32214, реєстраційний № ВІ 0360 ВЕ, шасі 

(кузов, рама) № X9632213090638053, 

у власність Кобеляцької міської  територіальної громади 

 

2009 134678,00 

20. - автомобіль УАЗ 3962, реєстраційний № ВІ 0581 АА, шасі 

(кузов, рама) № XTT37410040480127; 

- автомобіль УАЗ 3962, реєстраційний № ВІ 4356 АО, шасі 

(кузов, рама) № 374100702211848, 

у власність Новосанжарської селищної територіальної 

громади 

 

2003 

 

2007 

48351,00 

 

85725,00 

21. - автомобіль PEUGEOT BOXER, реєстраційний № ВІ 4911 ВК, 

шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB12516562, 

у власність Глобинської міської  територіальної громади 

2013 380427,00 

22. - автомобіль CITROEN JUMPER, реєстраційний № ВІ 8539 СН,  

шасі (кузов, рама) № Y79941118G9C64007 

                                    VF7YBTMFB12C65511, 

у власність Диканської селищної  територіальної громади 

 

2016 1875000,00 

23. - автомобіль RENAULT MASTER, реєстраційний № ВІ 8023 

СI,  шасі (кузов, рама) № VF1FDCVH532952134 

у власність Зіньківської міської територіальної громади 

 

2005 446608,00 

ВСЬОГО 20180426,10 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про передачу автомобілів у комунальну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області» 

 

Розробник проєкту рішення: управління майном обласної ради. Проєкт рішення 

є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: ефективне використання майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Даний проєкт рішення підготовлений управлінням майном обласної ради 

на підставі рішень: Машівської селищної ради; Решетилівської міської ради, 

звернень територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття даного рішення сприятиме ефективному використанню майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

та забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Відповідно до проєкту рішення здійснюється передача автомобілів у 

комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства 

та регуляторних актів Полтавської обласної ради, зокрема: 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

- Порядку проходження документів при прийнятті майна до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області та 

передачі такого майна до інших форм власності, затвердженим рішенням 

одинадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від  

08 листопада 2007 року.  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат з обласного 

бюджету. Передбачає передачу майна на загальну суму 20180426,10. 
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6. Позиція заінтересованих осіб 

 

Територіальні громади сіл, селищ, міст Полтавської області зацікавлені в 

отриманні рухомого майна для задоволення потреб громадян. Погоджено 

Департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Реалізація рішення забезпечить виконання вимог Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сприятиме ефективному використанню 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області. 

 

 

 

Начальник управління 

майном обласної ради                                                            С. САГАЙДАЧНИЙ 

  


