
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять четверта сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

         5 жовтня  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 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) вилучивши пункт: 

 

№ 

п/п 

Інвентар

ний  

номер  

Назва приміщення Адреса 

18.1 

 

 

10310003 Лікувальний корпус (ФП) вул. Лесі Українки, 3, 

с. Мазники,  

Хмельницька область 

 

2. Внести зміни в 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)» вилучивши пункт:  

 

Інвентар

ний 

номер 

Назва об’єкта  Адреса 

10310002 Приміщення школи 1957 р.  вул. Шкільна, 24, 

с. Галузинці,  

Хмельницька область 

(Галузинецький заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) 

Деражнянської міської ради) 

 

3. 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 з пункту 13 «Жилий будинок 

1984р.», інвентарний номер 10320001: 



 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва об’єкта  Інвентар 

ний 

номер 

АДРЕСА 

13 Мазниківська 

початкова школа 

Деражнянської  

міської ради  

Хмельницької 

області 

22989052 Жилий будинок  

1984 р. 

10320001 вул. Шкільна, 1/1, 

с. Мазники, 

Хмельницька 

область 

 

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

визначеного майна, яке закріплюється на праві оперативного управління за міським 

будинком культури Деражнянської міської ради Хмельницької області (ЄДРПОУ 

21331095)» таким пунктом: 

 

№ 

з/п 

Інвентарний 

номер 

Назва приміщення Адреса 

35 - Частина нежитлової будівлі, площею 

240,22 кв. м.  

вул. Шкільна, 24, 

с. Галузинці,  

Хмельницька область 

 

5. 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) пунктами: 

 

№ 

з/п 

Інвентар

ний  

номер  

Назва приміщення Адреса 

23 

 

 

- Частина нежитлової будівлі, площею 50,0 

кв. м.  

вул. Шкільна, 24, 

с. Галузинці,  

Хмельницька область 

24 10320001 Жилий будинок 1984 р. вул. Шкільна, 1/1, 

с. Мазники, 

Хмельницька область 

 

6. Доручити директору комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Деражнянської міської ради», начальнику відділу 

освіти, молоді та спорту, директору Мазниківської початкової школи Деражнянської 

міської ради Хмельницької області, начальнику відділу культури та туризму здійснити 

заходи щодо приймання-передачі майна згідно чинного законодавства. 

 

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

депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, 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 


