
                                                                                                                                          ПРОЄКТ                                                    

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять друга позачергова сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

         29 липня  2022 року                                     Деражня                                                                    №  

   

Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 року № 5 «Про закріплення 

на праві оперативного управління майна, що належить до комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної громади» 

 

На підставі ст. 25, п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 137 Господарського кодексу України, з метою впорядкування та ефективного 

використання комунального майна територіальної громади, враховуючи рекомендації 

постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

  

1. Внести зміни в Додаток 7 «Перелік нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна комунальної власності, яке закріплюється на праві 

оперативного управління за суб’єктами господарювання», вилучивши такі пункти: 

 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва об’єкта  Інвентар 

ний 

номер 

АДРЕСА 

22 Гатнянський заклад 

дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Ромашка» 

Деражнянської міської 

ради Хмельницької 

області 

39416214 Будинок №1 1938р. 10310001 вул. Миру, 4, 

с. Гатна, 

Хмельницька 

область 

Вбиральня 1951 р.  10330005 

Майстерня 1953 р. 10330006 

Підвал 1980 р. 10330007 

Сарай 1949 р. 10310004 

Тір  10330008 

Будинок №2 1954р. 10310002 

Будинок №3 1952р. 10310003 

Криниця 1953 р. 10330010 

Столова 1976 р. 10330009 

26 Галузинецький заклад 

дошкільної освіти 

(ясла-садок) 

Деражнянської міської 

ради Хмельницької 

області 

22988807 Приміщення школи 

(садочка) 1957 

10310002 вул. Шкільна, 24, 

с. Галузинці,  

Хмельницька 

область 
Добудова 1986 10330005 

Майстерня 1967 10330003 

Сарай 1970 10330004 

 

2. Внести зміни в Додаток 8 «Перелік нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна комунальної власності, яке закріплюється на праві 

оперативного управління за комунальним некомерційним підприємством «Деражнянська міська 

багатопрофільна лікарня»» Деражнянської міської ради» (ЄДРПОУ 02004226) вилучивши з п. 8 

«Лікувальний корпус», інвентарний номер 10310017:  



-  Частину нежитлового приміщення лікувального корпусу (один з кабінетів 

фізіотерапевтичного кабінету), площею 24,0 кв. м., яка розташована на ІІІ поверсі за адресою 

вул. Подільська, 1, м. Деражня, Хмельницька область. 

 

3. Доповнити Додаток 2 «Перелік нерухомого майна та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна, яке закріплюється на праві оперативного управління за Деражнянською 

міською централізованою бібліотечною системою Деражнянської міської ради Хмельницької 

області (ЄДРПОУ 05457862)» пунктами: 

 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта нерухомого майна Адреса 

3 - Нежитлова будівля (Приміщення редакції 

газети «Вісник Деражнянщини»), 1917 р. 

вул. Миру, 77,  

м. Деражня,  

Хмельницька область 3.1 - Гараж, площа 30 кв. м. 

3.2 - Гараж, площа 30 кв. м. 

 

4. Доповнити Додаток 3 «Перелік нерухомого майна та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна, яке закріплюється на праві оперативного управління за комунальним 

некомерційним підприємством «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Деражнянської міської ради» (ЄДРПОУ 38195242) пунктом: 

 

№ 

п/п 

Інвентарний  

номер  

Назва приміщення Адреса 

22 

 

 

- Частина нежитлового приміщення лікувального 

корпусу (один з кабінетів фізіотерапевтичного 

кабінету), площею 24,0 кв. м., яка розташована 

на ІІІ поверсі.  

вул. Подільська, 1, 

м. Деражня, 

Хмельницька область 

 

5. Доповнити Додаток 4 «Перелік нерухомого майна та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна, яке закріплюється на праві оперативного управління за Деражнянським 

міським центром надання соціальних послуг (ЄДРПОУ 44000118)» такими пунктами: 

 

№  

п/п 

Найменування  

та коротка характеристика об’єкта 

Інвентарний 

номер 

Кількість Початкова 

вартість 

Залишкова 

вартість 

74 Персональний комп’ютер, Тип 2 

ACER TMP 215-53 

- 1 29488,94 - 

75 Мережевий маршрутизатор ASUS 

RT-AC59U 

- 1 1930,83 - 

76 Пакет офісних програм для 

персонального комп’ютера 

Microsoft Office Home and Business 

2021 All Lng PK Lic Online 

Central/Eastern Euro Only Dw 

(електронний ключ) 

- 1 8337,65 - 

 

6. Доповнити Додаток 5 «Перелік нерухомого майна та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна, яке закріплюється на праві оперативного управління за відділом освіти, 

молоді та спорту Деражнянської міської ради (ЄДРПОУ 44013857)» такими пунктами: 

 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта  Адреса 

10310001 Будинок №1 1938 р.  вул. Миру, 4, 

с. Гатна, 10330005 Вбиральня 1951 р. 



10330006 Майстерня 1953 р. Хмельницька область 

(Гатнянський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Ромашка» 

Деражнянської міської ради) 

 

10330007 Підвал 1980 р. 

10310004 Сарай 1949 р. 

10330008 Тір  

10310002 Будинок №2 1954 р. 

10310003 Будинок №3 1952 р. 

10330010 Криниця 1953 р. 

10330009 Столова 1976 р. 

10330005 Добудова 1986 р. вул. Шкільна, 24, 

с. Галузинці,  

Хмельницька область 

(Галузинецький заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) 

Деражнянської міської ради) 

10330003 Майстерня 1967 р. 

10330004 Сарай 1970 р. 

10310002 Приміщення школи 1957 р. 

 

7. Доповнити Додаток 7 «Перелік нерухомого майна та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна комунальної власності, яке закріплюється на праві оперативного управління 

за суб’єктами господарювання», а саме в пунктах 28, 29: 

 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва об’єкта  Інвентар 

ний 

номер 

АДРЕСА 

28 Відділ праці та 

соціального 

забезпечення 

Деражнянської 

міської ради 

43986255 Персональний комп’ютер, 

Тип 2 ACER TMP 215-53 

- вул. Миру, 11/1, 

м. Деражня, 

Хмельницька 

область 
Мережевий маршрутизатор 

ASUS  

RT-AC59U   

- 

Пакет офісних програм для 

персонального комп’ютера 

Microsoft Office Home and 

Business 2021 All Lng PK Lic 

Online Central/Eastern Euro 

Only Dw (електронний 

ключ) 

- 

29 Служба у 

справах дітей 

Деражнянської 

міської ради 

43974522 Персональний комп’ютер, 

Тип 2 ACER TMP 215-53 

- вул. Миру, 11/1, 

м. Деражня, 

Хмельницька 

область 

Мережевий маршрутизатор 

ASUS RT-AC59U  

- 

Пакет офісних програм для 

персонального комп’ютера 

Microsoft Office Home and 

Business 2021 All Lng PK Lic 

Online Central/Eastern Euro 

Only Dw (електронний 

ключ) 

- 

 

 8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики,  прав людини та законності, охорони здоров’я, освіти, культури, 

молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення (голова комісії Микола 

ЧЕРКАСЬКИЙ) та на постійну комісію міської ради з питань житлово – комунального 

господарства та комунальної власності  (голова комісії Ігор СУЛІН). 

                                                                   

 Міський голова                                                                                                      Андрій  КОВПАК 
 

Тетяна  Чернякова 


