
!  
     УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
  
18  січня  2018  року                       м. Деражня                                          № 2 

   Про утворення комісії з питань приймання 
в комунальну власність територіальної громади м. Деражні 
2-х квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 26   
  
   На підставі  ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 06. 11. 1995 р. № 891 «Про затвердження 
Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, 
що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні 
підприємств, установ та організацій»,  рішення міської ради від 22. 12. 2015 р. № 10 «Про 
надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної громади м. Деражня 
будинку по вул. Промисловій, 26 в м. Деражня» міськвиконком 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити комісію з питань приймання  в комунальну власність територіальної громади 
м. Деражні 2-х квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 26 в м. Деражня   в 
складі згідно з додатком. 
2. Комісії забезпечити приймання  з державної в комунальну власність територіальної 
громади м. Деражні 2-х квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 26 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                                                                                              А. М. Ковпак 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 18.01.2018р. № 2 

Склад 
комісії з питань приймання  в комунальну власність територіальної громади м. Деражні  

2-х квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 26 в м. Деражня 

БЕДНАРСЬКИЙ  Олексій Альбінович -  заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради - голова комісії. 
ПЕТРІВ Валентина Петрівна - начальник фінансового управління Деражнянської 
райдержадміністрації - член комісії (за згодою). 
СІМАШОВА Галина Миколаївна директор ГМП «Інвентаризатор» (за згодою) - член 
комісії 
ХАРАТІН Михайло Ярославович директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1» - член комісії 
КОЛОСІНСЬКИЙ  Валерій  Полінадович  - заступник  начальника  ГУ  ДПСС  в  
Хмельницькій  області  (за згодою) - член комісії 
ГАЛУЩАК  Леся  Анатоліївна  - заступник  начальника  управління  економіки ,  
бухгалтерського  обліку  та  звітності  -  начальник  відділу  бухгалтерського  
обліку  та  звітності   (за згодою) - член комісії 
БАГНЮК  Олексій  Валерійович  - головний  юрисконсульт  відділу  правового  
забезпечення  (за згодою) - член комісії 
ЛУКАШЕНКО  Катерина  Олександрівна  - головний  спеціаліст  відділу  
економічної  діяльності  управління  економіки ,  бухгалтерського  обліку  та  
звітності  (за згодою) - член комісії 
ШКАБАРА  Олег  Іванович  - начальник  Деражнянської  районної  державної  
лікарні  ветеринарної  медицини  (за згодою) - член комісії 
МЕЛЬНИК  Надія  Василівна  - головний  бухгалтер  Деражнянської  районної  
державної  лікарні  ветеринарної  медицини  (за згодою) - член комісії 

Заступник міського голови 



з питань діяльності виконавчих органів ради                                        О. А. Беднарський   


