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УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

17 грудня 2015 року                м. Деражня                                        № 68 

Про створення комісії з приймання-передачі у комунальну власність  
територіальної громади м.Деражня будинку ( гуртожитку) Деражнянської 
районної ради   по вул.Промисловій, 13/2  в м.Деражня  

   Керуючись Законом України „ Про місцеве самоврядування в  Україні ”, 
відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України № 1482 від 
21.091998 р. «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності»,  рішення міської ради № 7  від  15 жовтня  2015  року «Про надання 
згоди на передачу у комунальну власність територіальної громади м.Деражня 
будинку (гуртожитку) по вул. Промисловій, 13/2  в м.Деражня», виконавчий 
комітет  міської ради                                                    

ВИРІШИВ: 

1. Для приймання –передачі у комунальну власність територіальної громади 
м.Деражня будинку (гуртожитку) Деражнянської районної ради в м.Деражня 
утворити комісію в складі згідно додатка, що додається. 
2.Комісії забезпечити приймання-передачу майна, зазначеного в п.1 цього 
рішення, у встановленому законодавством порядку . 
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань  діяльності виконавчих органів ради Беднарського О. А. 

Міський голова                                                                                    А. М. Ковпак 



                                                          
          Додаток   

до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 25  грудня  2015р №68 

СКЛАД КОМІСІЇ 
з приймання-передачі у комунальну власність територіальної громади 
м.Деражня будинку (гуртожитку) Деражнянської районної ради по вул. 
Промисловій, 13/2  в м.Деражня  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Голова комісії: заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради           Беднарський О.А. 
           

Члени комісії: 
Керуючий справами виконавчого комітету  
Деражнянської районної ради Подсоха О.О.(за           

згодою)                                              
Директор ГМП «Інвентаризатор»             Сімашова Г.М.(за згодою) 
Начальник  відділу регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури Деражнянської РДА                          Юзва М.О.(за згодою) 
Начальник фінансового управління Деражнянської РДА          Петрів В.П. (за згодою) 
Начальник відділу з питань ЦЗН та ЖКГ  
Деражнянської РДА                                                           Підсоха М.В. (за згодою) 
Директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1»             Сидорчук О.О.  

Секретар міської ради                                                                      В. А. Сидорук  
                                                                    



Україна 
Деражнянська міська рада 
Хмельницької області 
Виконавчий комітет 

Рішення 

від   25  грудня  2015 року  
м. Деражня 

Про створення комісії з приймання-передачі у комунальну власність  
територіальної громади м.Деражня квартири № 6 
по вул.Заводській, 1Г  в м.Деражня Хмельницької області,  
яка придбана для сім`ї  загиблого військовослужбовця Зубкова І.І. 

 Керуючись Законом України „ Про місцеве самоврядування в  Україні ”, відповідно до 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
постанови Кабінету Міністрів України № 1482 від 21.091998 р. «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності»,  рішення міської ради № 9  від  22 грудня  2015  року 
«Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної громади м.Деражня 
квартири № 6 по вул.Заводській, 1Г  в м.Деражня Хмельницької області, яка придбана для 
сім`ї  загиблого військовослужбовця Зубкова І.І.», виконавчий комітет  міської ради                                                    

В И Р І Ш И В : 

1. Для приймання –передачі у комунальну власність територіальної громади м.Деражня  
квартири № 6 по вул.Заводській, 1Г  в м.Деражня Хмельницької області, яка придбана для 
сім`ї  загиблого військовослужбовця Зубкова І.І. утворити комісію в складі згідно додатка  , 
що додається. 
2.Комісії забезпечити приймання-передачу майна, зазначеного в п.1 цього рішення, у 
встановленому законодавством порядку . 
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради Беднарського О.А. 



Міський голова                                                             А.М.Ковпак 

Вик.Шибко М.В. 

                                                              

                  Додаток   
до рішення виконавчого комітету міської 
ради від «  25  » грудня  2015 р №__ 

СКЛАД КОМІСІЇ 
з приймання-передачі у комунальну власність територіальної громади м.Деражня  квартири 
№ 6 по вул.Заводській, 1Г  в м.Деражня Хмельницької області, яка придбана для сім`ї  
загиблого військовослужбовця Зубкова І.І. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Голова комісії: заступник міського голови з питань діяльності  
        виконавчих органів ради    Беднарський О.А. 
           

Члени комісії: 
Начальник управління соціального захисту населення  
Деражнянської РДА Кравченко Т.Й..(за згодою)           
Директор ГМП «Інвентаризатор»             Сімашова Г.М.(за згодою) 
Начальник  відділу регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури Деражнянської РДА                           Юзва М.О.(за згодою) 
Начальник фінансового управління Деражнянської РДА          Петрів В.П. (за згодою) 
Начальник відділу з питань ЦЗН та ЖКГ  
Деражнянської РДА                                                            Підсоха М.В. (за згодою) 
Директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1»             Сидорчук О.О.  

Секретар міської ради                                                  Сидорук В.А. 
                                                                    



Україна 
Деражнянська міська рада 
Хмельницької області 
Виконавчий комітет 

Рішення 

від    25   грудня  2015 року  
м. Деражня 

Про створення комісії з приймання-передачі у комунальну  
власність територіальної громади м.Деражня будинку по 
 вул.Промисловій, 26  в м.Деражня  

 Керуючись Законом України „ Про місцеве самоврядування в  Україні ”, відповідно до 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
постанови Кабінету Міністрів України № 1482 від 21.091998 р. «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності»,  рішення міської ради № 10  від  22 грудня  2015  року 
«Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної громади м.Деражня 
будинку (гуртожитку) по вул.Промисловій, 13/2  в м.Деражня», виконавчий комітет  міської 
ради                                                    

В И Р І Ш И В : 

1. Для приймання –передачі у комунальну власність територіальної громади м.Деражня 2-х 
квартирного житлового будинку по вул.Промисловій, 26 в м.Деражня із земельною ділянкою, 
на якій він розташований і яка необхідна для його обслуговування, утворити комісію в складі 
згідно додатка  , що додається. 
2.Комісії забезпечити приймання-передачу майна, зазначеного в п.1 цього рішення, у 
встановленому законодавством порядку . 
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради Беднарського О.А. 



Міський голова                                                             А.М.Ковпак 

Вик.Шибко М.В. 

                                                              

                  Додаток   
до рішення виконавчого комітету міської 
ради від « 25» грудня   2015 р №__ 

СКЛАД КОМІСІЇ 
з приймання-передачі у комунальну власність територіальної громади 2-х квартирного 
житлового будинку по вул.Промисловій, 26 в м.Деражня із земельною ділянкою, на якій він 
розташований і яка необхідна для його обслуговування.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Голова комісії: заступник міського голови з питань діяльності  
        виконавчих органів ради    Беднарський О.А. 
           

Члени комісії: 
Начальник Деражнянської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини Шкабара О.І.(за згодою)                                                     
Директор ГМП «Інвентаризатор»             Сімашова Г.М.(за згодою) 
Начальник  відділу регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури Деражнянської РДА                           Юзва М.О.(за згодою) 
Начальник фінансового управління Деражнянської РДА          Петрів В.П. (за згодою) 
Начальник відділу з питань ЦЗН та ЖКГ  
Деражнянської РДА                                                            Підсоха М.В. (за згодою) 
Директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1»             Сидорчук О.О.  

Секретар міської ради                                                  Сидорук В.А. 
                                                                    




