
                                                                                                                                Проєкт                           

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

  

 

          11 лютого 2022 року                                        Деражня                                                       №  

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 р. № 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, розглянувши звернення КНП 

«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради № 129 від 

02.02.2022р., враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

  

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

визначеного майна комунальної власності, яке закріплюється на праві оперативного управління 

за суб’єктами господарювання» пунктом 10: 

 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва об’єкта  Інвентар 

ний номер 

АДРЕСА 

10 Зяньковецький 

навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний 

навчальний заклад» 

Деражнянської 

міської ради  

Хмельницької 

області 

39964656 Криниця 10131099 вул. Центральна 19, 

с. Зяньківці, 

Хмельницька 

область 

 

2.  Вилучити з Додатку 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) пункт 15:  

 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта 

нерухомого/рухомого 

майна 

Адреса 

15 10310018 АВТОЗАПРАВОЧНА 

СТАНЦІЯ 

вул.. Подільська, 1 

м. Деражня 

Хмельницька область 



 

 3. Доручити директору комунального некомерційного підприємства «Деражнянська 

міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради, директору Зяньковецького 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області здійснити заходи щодо 

приймання-передачі майна згідно чинного законодавства. 

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 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 
 

 

 

 

 

 

Надія КОСЕВИЧ 


