
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

   21 січня  2021 року                     м. Деражня                                         № 16 
 

   Про затвердження актів приймання-передачі 

об’єктів комунальної власності 
 

   На підставі ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», 

рішення Деражнянської міської ради від 14 грудня 2020 року № 12 «Про надання згоди на 

передачу у власність територіальної громади м. Деражня об’єктів права спільної власності 

територіальних громад Деражнянського району», рішення Деражнянської міської ради від 

24 грудня 2020 року №25 «Про надання згоди на передачу у власність територіальної 

громади м. Деражня об’єктів права спільної власності територіальних громад 

Деражнянського району», міськвиконком 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Затвердити акти приймання-передач об’єктів комунальної власності (додаються): 

- нежитлова будівля централізованої бухгалтерії та господарства відділу освіти 

Деражнянської РДА по вул. Миру, 39; 

- Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького м. Деражня, вул. Миру, 64 та вул. Л. 

Українки, 5; 

- Деражнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 імені Героя України Івана Зубкова 

м. Деражня, вул. В. Соломчука, 2; 

- Деражнянський ліцей №2 м. Деражня, вул. Л.Українки, 9; 

- Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лозове, вул. Радянська, 1; 

- Яблунівецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -

дошкільний навчальний заклад" с. Яблунівка, вул. Шкільна, 10; 

- Маниковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Маниківці, вул.. Механізаторів, б.11; 

- Волоський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

дошкільного навчального закладу" с. Волоське, вул. Шкільна, 19; 

- Новосілецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" с. Новосілка, вул. Подільська, 20а; 

- Зяньковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

дошкільного навчального закладу" с. Зяньківці, вул. Центральна, 19; 

- Божиковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" с. Божиківці, вул. Седзюка, 21/1; 

- Копачівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" с. Копачівка, вул. Миру, 101; 

- Загінецький навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" с. Загінці, вул. Берегова, 2/3; 



-Мазниківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня -дошкільний навчальний заклад" (школа І ступеня - ясла -садок) с. Мазники, вул. 

Шкільна, 1/1; 

- Деражнянський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 "Дзвіночок" м. Деражня, 

вул. І. Зубкова, 15; 

- Деражнянський  дошкільний навчальний заклад (ясла - садочок) №2 "Берізка" м. Деражня, 

вул. Є. Андріюка, 5; 

- Деражнянський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 "Сонечко" м. Деражня, 

вул. Миру, 175А; 

- Деражнянський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) № 4 "Журавлик" м. 

Деражня, вул. Прилюка, 15А; 

- Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) "Веселка" с. Лозове, пров. 

Молодіжний, 19; 

- Маниковецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) "Сонечко" с. Маниківці, вул. 

Механізаторів, 3; 

- Кальнянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) с. Кальня, вул. Центральна, 15/1; 

- Шпичинецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Малятко" с. Шпиченці, пров. 

Гагаріна, 1; 

- Нижнянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) с. Нижнє, вул. В. Григор’єва, 9; 

- Гатнянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Ромашка" с. Гатна, вул. 

Куйбишева, 3; 

- Галузинецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) с. Галузинці, вул. Шкільна, 24; 

- Комунальний заклад "ДЦДК" м. Деражня, вул.. Миру, 11; 

- Деражнянська районна дитяча школа мистецтв Деражнянської районної ради м. Деражня, 

вул. Л. Українки, 1.; 

- Деражнянський міський будинок культури Деражнянської районної ради м. Деражня, вул. 

Проскурівська, 77; 

- Деражнянський районний будинок культури м. Деражня, вул. Миру, 42; 

- Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників -

Деражнянської районної ради Хмельницької області" по вул. Миру, 39; 

- Комунальна установа Деражнянський районний трудовий архів по вул. І. Зубкова, 15; 

- Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр» м. Деражня,  вул. Л. Українки, 9; 

- Деражнянський районний центр соціальних служб м. Деражня, вул. Миру, буд.13. 

 

 

  

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Андрій КОВПАК 
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