
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення обласної ради  «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 17 жовтня 2014 року № 8» 
 

1. Мета і завдання прийняття рішення 
 

Проект рішення підготовлено з метою приведення у відповідність 
рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 8 «Про надання згоди на 
безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальних громад Миколаївської області» та рішення 
Врадіївської районної ради  від 21 грудня  2018 року №28 «Про  скасування 
рішення Врадіївської районної ради від 24 листопада 2014 року №2 «Про 
безоплатну передачу легкового «спеціалізованого транспорту медична 
допомога – В». 
 

2. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення 
 

Рішенням Миколаївської обласної ради від 17 жовтня 2014 року №8 «Про 
надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальних громад Миколаївської 
області»  надано згоду на безоплатну  передачу індивідуально визначеного 
майна, а саме легкового «спеціалізованого транспорту медична допомога – 
В», який перебуває в оперативному управлінні Миколаївського обласного 
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - закладу 
комунальної власності області, зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних 
громад Миколаївської області та комунальну власність територіальної 
громади міста Миколаєва з метою подальшого використання амбулаторіями 
загальної практики сімейної медицини та закладами управління охорони 
здоров'я Миколаївської міської ради згідно з додатком. Так, відповідно до п.13 
додатку автомобіль ГАЗ 2752-404  ВЕ 4275 ВЕ повинен був бути переданий у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ Врадіївського району.  

Рішенням  Врадіївської районної ради  від 24 листопада 2014 року №2 
«Про  безоплатну передачу легкового «спеціалізованого транспорту медична 
допомога – В»  вирішено безоплатно прийняти індивідуально визначене 
майно, а саме: легковий  «спеціалізований транспорт медична допомога - В» 
марки  ГАЗ 2752-404 , 2006 року випуску,  державний  номер ВЕ 4275 ВЕ зі 
спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Врадіївського 
району. Проте дане рішення виконане не було. 

Рішенням  Врадіївської районної ради  від 21 грудня  2018 року №28 
«Про  скасування рішення Врадіївської районної ради від 24 листопада 2014 
року №2 «Про безоплатну передачу легкового «спеціалізованого транспорту 
медична допомога – В» скасовано рішення  Врадіївської районної ради від 24 



листопада 2014 року №2 «Про  безоплатну передачу легкового 
«спеціалізованого транспорту медична допомога – В». 

Таким чином, необхідно внести зміни до рішення Миколаївської 
обласної ради  від 17 жовтня 2014 року №8 «Про надання згоди на безоплатну 
передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальних громад Миколаївської області», оскільки всі інші 
пункти даного рішення виконані, а невиконання одного пункту стримує 
виконання рішення Миколаївської обласної ради  від 17 жовтня 2014 року №8 
в повному обсязі. 

 
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 
 

Відносини у даній сфері регулюються п. 32 ч.1 ст. 43 та ч. 4 та 5 ст. 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 1, 2, 3, 4 
Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності". 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 
 Реалізація такого рішення не потребує додаткових матеріальних та 
інших витрат. 
 

5. Прогноз соціально - економічних та інших наслідків прийняття 
рішення 

 

Прийняття рішення  врегулює питання щодо передачі майна 
комунальної власності та виконати рішення Миколаївської обласної ради в 
повному обсязі. 
 

6. Громадське обговорення 
 

Проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 17 жовтня 2014 року № 8» оприлюднено на офіційному web-сайті 
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації в розділі «Публічна 
інформація», рубрика «Проекти рішень»: 

http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/publichna-informaciya/proekti-
rishen/7782-proekt-rishennya-pro-vnesennya-zmin-do-rishennya-oblasnoji-radi-vid-
17-zhovtnya-2014-roku-8 

Проект рішення додається. 
  

Начальник управління  
охорони здоров’я                                                                               П. ГЕОРГІЄВ 
 
Самойлов 
214063 


