
 
 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

  грудня  2020 року                                     м. Деражня                                         №  

 

Про створення комісії з приймання - передачі об’єктів  

права спільної власності територіальних громад  

Деражнянського району у 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», рішеннями Деражнянської районної ради від 

04.12.2020 року про передачу у власність територіальної громади м. Деражні об’єктів права 

спільної власності територіальних громад Деражнянського району, рішенням 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», рішенням 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», 

виконавчий комітет міської ради                                                    

 

ВИРІШИВ: 

  

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

Деражнянського району у власність територіальної громади міста Деражні утворити комісію 

в складі згідно додатка, що додається. 

Об’єкти, що приймаються: 

Нежитлова будівля Централізованої бухгалтерії та господарства відділу освіти 

Деражнянської РДА 

Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького 

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

Деражнянський ліцей №2 

Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

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

дошкільний навчальний заклад" 

Маниковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

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

дошкільного навчального закладу" 

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

дошкільний навчальний заклад" 

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

дошкільного навчального закладу" 



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

дошкільний навчальний заклад" 

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

ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

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

дошкільний навчальний заклад" 

Мазниківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

-дошкільний навчальний заклад" (школа І ступеня - ясла -садочок) 

Деражнянський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 "Дзвіночок" 

Деражнянський  дошкільний навчальний заклад (ясла - садочок) №2 "Берізка" 

Деражнянський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садка №3 "Сонечко" 

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

Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) "Веселка" 

Маниковецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) "Сонечко" 

Кальнянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

Шпичинецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Малятко" 

Нижнянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

Гатнянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Ромашка" 

Галузинецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

Комунальний заклад "ДЦДК" 

Деражнянська районна дитяча школа мистецтв Деражнянської районної ради 

Деражнянський міський будинок культури Деражнянської районної ради 

Деражнянський районний будинок культури 

Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Деражнянської районної ради Хмельницької області" 

Комунальна установа Деражнянський районний трудовий архів 

Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр» 

Деражнянський районний центр соціальних служб 

 

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                                                                                              Андрій КОВПАК 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету міської 

ради від «  » грудня  2020р. № 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

приймання - передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад 

Деражнянського району у 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 

Подсоха О.О.  

Директор ГМП «Інвентаризатор» Сімашова Г.М.  

Начальник фінансового управління 

Деражнянської РДА 

 

Петрів В.П.  

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 містобудування, 

архітектури та будівництва 

Деражнянської РДА 

Юзва М.О.  

Начальник відділу освіти 

Деражнянської РДА                                     

Сінькевич Ж. М. за згодою для приймання -

передачі об’єктів відділу 

освіти Деражнянської РДА                                     

Головний бухгалтер відділу освіти 

Деражнянської РДА                                                              

Пазюк Т.І. за згодою для приймання -

передачі об’єктів відділу 

освіти Деражнянської РДА   

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 відділу культури, Іваненко Ю.Д. за згодою для приймання -



молоді та спорту Деражнянської РДА передачі об’єктів відділу 

культури, молоді та спорту 

Деражнянської РДА 

Директор Деражнянського ліцею №1 

імені Петра Стрілецького 

Сідлецький В.М. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського ліцею №1 

імені Петра Стрілецького 

Директор Деражнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 імені Героя України Івана Зубкова 

Дудар Г.Г. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 імені Героя 

України Івана Зубкова 

Директор Деражнянського ліцею №2 Настуняк М.О. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського ліцею №2 

Директор Лозівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

Балігар Є.С. за згодою для приймання -

передачі об’єктів Лозівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 

Директор Яблунівського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів -дошкільний 

навчальний заклад" 

Мазур І.С. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Яблунівського навчально-

виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів -дошкільний 

навчальний заклад" 

Директор Маниковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вислянська В.П. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Маниковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 

Директор Волоського навчально-

виховного комплексу 

"Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

дошкільного навчального закладу" 

Мацькова Г.В. за згодою для приймання -

передачі об’єктів Волоського 

навчально-виховного 

комплексу 

"Загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів дошкільного 

навчального закладу" 

Директор Новосілецького навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" 

Бевзюк С.С. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Новосілецького навчально-

виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" 

Директор Зяньковецького навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів дошкільного 

навчального закладу" 

Філіпова В.В. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Зяньковецького навчально-

виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів дошкільного 

навчального закладу" 



Директор Божиковецького навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" 

Гуменюк А.С. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Божиковецького навчально-

виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" 

Директор Копачівського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" 

Лісова Н.В. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Копачівського навчально-

виховного комплексу 

"Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ 

ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" 

Директор Загінецького навчально - 

виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" 

Приймак Г.М. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Загінецького навчально - 

виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" 

Директор Мазниківського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня -

дошкільний навчальний заклад" (школа 

І ступеня - ясла -садочок) 

Буй Л.М. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Мазниківського навчально-

виховного комплексу 

"Загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня 

-дошкільний навчальний 

заклад" (школа І ступеня - 

ясла -садочок) 

Завідувач Деражнянського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) №1 

"Дзвіночок" 

Янковська Т.А. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського 

дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) №1 

"Дзвіночок" 

Завідувач Деражнянського дошкільного 

закладу (ясла - садочок) №2 "Берізка" 

Горобець Н.С. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського 

дошкільного закладу (ясла - 

садочок) №2 "Берізка" 

Завідувач Деражнянського дошкільного  

закладу ясла-садка №3 "Сонечко" 

Грабар Л.Д. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського 

дошкільного  закладу ясла-

садка №3 "Сонечко" 

Завідувач Деражнянського дошкільного  

закладу (ясла-садочок) № 4 "Журавлик" 

Петрова О.Є. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського 

дошкільного  закладу (ясла-

садочок) № 4 "Журавлик" 

Завідувач Лозівського дошкільного  Сапіташ О.Д. за згодою для приймання -



закладу (ясла - садок) "Веселка" передачі об’єктів 

Лозівського дошкільного  

закладу (ясла - садок) 

"Веселка" 

Завідувач Маниковецького дошкільного 

закладу (ясла-садочок) "Сонечко" 

Сивулько Л.А. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Маниковецького 

дошкільного закладу (ясла-

садочок) "Сонечко" 

Завідувач Кальнянського дошкільного 

закладу (ясла-садок) 

Коваль Н.В. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Кальнянського дошкільного 

закладу (ясла-садок) 

Завідувач Шпичинецького дошкільного 

закладу (ясла-садок) "Малятко" 

Лабай Л.О. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Шпичинецького дошкільного 

закладу (ясла-садок) 

"Малятко" 

Завідувач Нижнянського дошкільного 

закладу (ясла-садок) 

Ткачук Н.Р. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Нижнянського дошкільного 

закладу (ясла-садок) 

Завідувач Гатнянського дошкільного 

закладу (ясла-садок) "Ромашка" 

Горяча Н.В. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Гатнянського дошкільного 

закладу (ясла-садок) 

"Ромашка" 

Завідувач Галузинецького дошкільного  

закладу (ясла-садок) 

Басова І.М. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Галузинецького дошкільного  

закладу (ясла-садок) 

Директор КЗ "ДЦДК" Беднарська Т.В. за згодою для приймання -

передачі об’єктів КЗ "ДЦДК" 

Директор Деражнянської районної 

дитячої школи мистецтв Деражнянської 

районної ради 

Ломако Ю.П. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянської районної 

дитячої школи мистецтв 

Деражнянської районної 

ради 

Директор Деражнянського міського 

будинку культури Деражнянської 

районної ради 

Сафроняк Н.Д. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського міського 

будинку культури 

Деражнянської районної 

ради 

Директор Деражнянського районного 

будинку культури 

Шарапов В.М. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського районного 

будинку культури 

Директор комунальної установи "Центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Деражнянської районної 

ради Хмельницької області" 

Рудзік Т.В. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

комунальної установи 

"Центр професійного 



розвитку педагогічних 

працівників Деражнянської 

районної ради Хмельницької 

області" 

Завідувач комунальної установи 

Деражнянський районний трудовий 

архів 

Михайленко В.І. 

 

за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

комунальної установи 

Деражнянський районний 

трудовий архів 

Бухгалтер комунальної установи 

Деражнянський районний трудовий 

архів 

Пшеслінська С.Л. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

комунальної установи 

Деражнянський районний 

трудовий архів 

Директор комунальної установи "ІРЦ" 

 

Іванова Л.В. 

 

за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

комунальної установи "ІРЦ" 

Бухгалтер комунальної установи "ІРЦ" Бехта І.Б. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

комунальної установи "ІРЦ" 

Директор Деражнянського районного 

центру соціальних служб 

 

Березюк Г.М. 

 

за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського районного 

центру соціальних служб 

Бухгалтер Деражнянського районного 

центру соціальних служб 

Пашкова А.А. за згодою для приймання -

передачі об’єктів 

Деражнянського районного 

центру соціальних служб 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                            Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 
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