
                                                                                                                ПРОЄКТ 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять восьма позачергова  сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 15 грудня  2022 року                                    Деражня                                                             №  

  

Про внесення змін до рішення міської ради від 5 жовтня 2022 року № 4 «Про  надання 

згоди на передачу із комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади  у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст  

Хмельницької області нежитлового приміщення фельдшерського пункту с. Мазники»  

  

На підставі ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності», листа КНП «Деражнянський ЦПМСД» ДМР ХО від 08.12.2022 

року № 1002, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 

  

ВИРІШИЛА:  
  

1. Внести зміни в пункт 1 рішення міської ради від 5 жовтня 2022 року № 4 

«Про  надання згоди на передачу із комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної  громади  у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст  

Хмельницької області нежитлового приміщення фельдшерського пункту с. Мазники» 

доповнивши такими словами: 

    «та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності, а саме: 

Сходи (ступені) – 1 шт., інвентарний номер – б/н; Таймер – 1 шт., інвентарний номер – б/н; 

Рубильник і щит – 1 шт., інвентарний номер – б/н; Автомат 32 – 10 шт., інвентарний номер 

– б/н; Магнітний пускач – 1 шт., інвентарний номер – б/н; Автомат вимикач – 1 шт., 

інвентарний номер – б/н; Ліжко металеве – 4 шт., інвентарний номер – 11363086-089; 

Лічильник НІК 2301 АР-2 3ф – 1 шт., інвентарний номер – 11262975 за адресою: вул. Лесі 

Українки, 3, с. Мазники, Хмельницької області, яке знаходиться на балансі комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Деражнянської міської ради» здійснити заходи 

щодо приймання-передачі майна згідно чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань житлово – комунального господарства та комунальної власності   (голова комісії 

Ігор СУЛІН). 

  

 

Міський голова                                                                                              Андрій КОВПАК 

 

Тетяна ЧЕРНЯКОВА 


