
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Про надання згоди на безоплатну 
передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ,  
міст Миколаївської області 

                Сорокова 
                              позачергова сесія 

                                сьомого скликання 

 
  
 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, частини другої, 
четвертої та п’ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи вимоги статей 1, 2, 3 Закону України "Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності", враховуючи звернення        
КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" 
Первомайської міської ради від 29 січня 2020 року № 117, рішення 
Первомайської міської ради від 26 березня 2020 року № 11 та         
звернення КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" Баштанської 
районної ради Миколаївської області  від 24 грудня 2019 року № 457-01-07,  
обласна рада 

  
 

ВИРІШИЛА: 
  
 

1. Надати згоду на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області: 

 з оперативного управління Комунального некомерційного підприємства 
"Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" Миколаївської обласної ради у власність територіальної громади    
м. Первомайськ з подальшою передачею на баланс Комунального 
некомерційного підприємства "Первомайська центральна міська 
багатопрофільна лікарня" Первомайської міської ради, а саме: автомобіля 
легкового меддопомога - В УАЗ 3962, реєстраційний номер - ВЕ 4573 АС, рік 
випуску - 2004, інвентарний номер - 10510102, балансова (первісна) вартість – 
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94199,00 грн, сума нарахованого зносу – 53713,00 грн, балансова (залишкова) 
вартість - 40486,00 гривень; 

з оперативного управління Комунального некомерційного підприємства 
"Миколаївський обласний центр онкології" Миколаївської обласної ради у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ Баштанського району з 
подальшою передачею на баланс Комунального некомерційного підприємства 
"Багатопрофільна лікарня Баштанського району" Баштанської районної ради 
Миколаївської області, а саме: мамологічного комплексу, до якого входять 
рентгенапарат Mammomat Balance та процесор Mamorey AGFA Classik, 
інвентарний номер рентгенапарата Mammomat Balanc - 10471747, рік випуску - 
2004, балансова (первісна) вартість – 296640,00 грн, сума нарахованого зносу - 
296640,00 грн,  балансова (залишкова) вартість – 0,00 грн; інвентарний номер 
процесора Mamorey AGFA Classik – 10471748, рік випуску – 2004, балансова 
(первісна) вартість – 11410,00 грн, сума нарахованого зносу – 11410,00 грн 
балансова (залишкова) вартість – 0,00 грн. 

 2. Обласній державній адміністрації в установленому чинним 
законодавством порядку вжити необхідних заходів щодо передачі майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у власність територіальної громади м. Первомайськ та у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ Баштанського району. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
Голова обласної ради           Вікторія  МОСКАЛЕНКО 
  
  

 
 


