
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

    листопада  2020 року                             м. Деражня                                                    №  

 

   Про створення комісії з приймання - передачі об’єктів права спільної комунальної 

власності територіальних громад Деражнянського району у комунальну власність 

територіальної громади міста Деражні 

 

   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 21.09.1998 р. «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», рішенням Деражнянської міської ради від  16 жовтня  2020  року 

№ 1 «Про надання згоди на передачу у власність територіальної громади м. Деражня об’єктів 

права спільної власності територіальних громад Деражнянського району», рішенням 

Деражнянської міської ради від 23 жовтня 2020 року №2 «Про надання згоди на передачу у 

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

територіальних громад Деражнянського району», виконавчий комітет міської ради                                                    

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Для приймання - передачі об’єктів права спільної комунальної власності територіальних 

громад Деражнянського району у комунальну власність територіальної громади міста Деражні 

утворити комісію в складі згідно додатка, що додається. 

2. Комісії забезпечити приймання-передачу об’єктів права спільної комунальної власності 

територіальних громад Деражнянського району у комунальну власність територіальної 

громади міста Деражні 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                                                                                              Андрій КОВПАК 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету міської 

ради від      листопада  2020 р. №  

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

приймання - передачі об’єктів права спільної комунальної власності територіальних громад 

Деражнянського району у комунальну власність територіальної громади міста Деражні 

 

 

Голова комісії: 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради       Беднарський О.А. 

        

 

Члени комісії: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради 

Івахов А.В.  

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради 

Начальник відділу містобудування,  

архітектури та будівництва 

 

Подсоха 

О.О. 

Юзва М. О. 

 

Директор ГМП «Інвентаризатор» Сімашова 

Г.М. 

 

 

Директор Деражнянського районного будинку 

 творчості дітей та юнацтва 

 

                                                                

 

Ніженський 

О.В. 

 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

районного 

будинку 

творчості дітей та 

юнацтва) 

Завідувач КП «Деражнянська ЦРА № 13» Ходаніцька 

Г.В. 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

КП 

«Деражнянська 

ЦРА № 13») 

Начальник фінансового управління Деражнянської РДА 

 

Петрів В.П.  

Начальник відділу освіти Деражнянської РДА                                     Сінькевич 

Ж. М. 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

відділу освіти 

Деражнянської 

РДА)                                     

Директор СЛКП «Флора» Денисюк  

Г.І. 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

СЛКП «Флора») 



Директор Деражнянської районної студії телебачення TV-43 

 

Юрківський 

М.Б. 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянської 

районної студії 

телебачення TV-

43) 

Завідуючий  юридичним відділом Деражнянської міської ради 

 

Кухар І.Д.  

Головний бухгалтер міськвиконкому Деражнянської міської ради 

 

Гончаренко 

І. Д. 

 

Спеціаліст І категорії – економіст міськвиконкому  

Деражнянської міської ради 

 

Косевич Н. 

В. 

 

Спеціаліст І категорії міськвиконкому з питань 

 будівництва, земельних відносин та охорони  

навколишнього природного середовища 

Важельська 

Л.В. 

 

Начальник відділу культури, молоді та спорту Деражнянської РДА Коширець 

С.Л. 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

відділу культури, 

молоді та спорту 

Деражнянської 

РДА) 

Головний бухгалтер Деражнянської районної ради 

 

Яворська 

Т.Ю. 

 

Головний бухгалтер відділу освіти Деражнянської РДА                                                              Пазюк Т.І. за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

відділу освіти 

Деражнянської 

РДА)   

Головний бухгалтер КП «Деражнянська ЦРА №13» Стасюк 

В.М. 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

КП 

«Деражнянська 

ЦРА №13») 

Головний бухгалтер відділу культури, молоді та  

спорту Деражнянської РДА 

Іваненко 

Ю.Д. 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

відділу культури, 

молоді та спорту 

Деражнянської 

РДА) 

Головний бухгалтер СЛКП «Флора» Саченко  

І.В. 

 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

СЛКП «Флора») 

Головний бухгалтер ГМП «Інвентаризатор» Гребенюк 

Г.В. 

за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 



ГМП 

«Інвентаризатор») 

Бухгалтер Деражнянської районної студії телебачення TV-43 

 

Повх Г.П. за згодою (для 

приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянської 

районної студії 

телебачення TV-

43) 

   

   

   

   

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                            Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 
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