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Про передачу  транспортного засобу зі 

спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Чернігівського району у 

комунальну власність Михайло-

Коцюбинської селищної об’єднаної 

територіальної громади  

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 та пункту 4 статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи рішення Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського 

району Чернігівської області від 18 серпні 2020 року «Про надання згоди на 

передачу у комунальну власність Михайло-Коцюбинської селищної 

об’єднаної територіальної громади автомобіля УАЗ 3152 зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району Чернігівської 

області» та згоду комунального некомерційного підприємства «Чернігівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області, Чернігівської районної ради 

Чернігівської області районна рада вирішила: 

1. Передати безоплатно з спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Чернігівського району у власність Михайло-Коцюбинської 

селищної об’єднаної територіальної громади транспортний засіб - автомобіль 

УАЗ 3152, реєстраційний номер СВ7113СР, 1989 року випуску, номер шасі 

Y8S001FM1KL003398315200K0195901, який перебуває в оперативному 

управлінні комунального некомерційного підприємства «Чернігівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області. 

2. Уповноважити для участі в роботі комісії з питань передачі 

зазначеного вище транспортного засобу - депутата районної ради, голову 

постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-



комунального господарства, транспорту та інфраструктури Ващенка Б. М.; 

депутата районної ради, члена постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та 

інфраструктури Смирнов І. М.; начальника відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради Хренову Н. Г.; генерального директора 

КНП «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Куницю В. М.; головного бухгалтера КНП «Чернігівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Мессе Р. С. 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області забезпечити передачу транспортного 

засобу, згідно з чинним законодавством.  

4. Після закінчення процесу передачі, відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради, підготувати відповідний проект рішення 

районної ради та внести до Переліків об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району такі зміни: 

- виключити з переліку транспортних засобів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району об’єкт, який 

зазначений у пункті 1 цього рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та інфраструктури. 

 

Голова районної ради           О. М. Ларченко 

 

Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про передачу  транспортного засобу зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у комунальну власність 

Михайло-Коцюбинської селищної об’єднаної територіальної громади» 

 

Враховуючи рішення Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району 

Чернігівської області від 18 серпні 2020 року «Про надання згоди на передачу у 

комунальну власність Михайло-Коцюбинської селищної об’єднаної територіальної 

громади автомобіля УАЗ 3152 зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району Чернігівської області» та згоду комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області, керуючись Законом України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», виконавчим апаратом 

Чернігівської районної ради підготовлено проект рішення на розгляд чергової сесії 

Чернігівської районної ради. 

 

Начальник відділу комунального  

майна виконавчого апарату  

районної ради            Н. Г. Хренова 


