
                                                                                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

           липня 2021 року                                    Деражня                                                №  

 

   Про створення комісії з приймання – передачі   

майна із спільної власності територіальних громад,  

сіл, селищ Хмельницького району у комунальну власність  

Деражнянської міської територіальної громади 

 

 

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 

25.05.2021р. № 5 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Деражнянської 

міської територіальної громади майна», рішенням Хмельницької районної ради від 

28.04.2021 р. № 45-6/2021 «Про безоплатну передачу майна», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Для приймання – передачі майна із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ 

Хмельницького району у комунальну власність Деражнянської міської територіальної 

громади утворити комісію в складі згідно Додатка 1. 

 

2. Комісії забезпечити приймання – передачу майна у комунальну власність Деражнянської 

міської територіальної громади 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 1               

          до рішення виконавчого комітету міської ради   

                              від  липня 2021 р. №  

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

 

приймання - передачі майна із спільної власності територіальних громад, сіл,  

селищ Хмельницького району у комунальну власність  

Деражнянської міської територіальної громади 

 

Голова комісії Беднарський Олексій 

Альбінович 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Деражнянської міської ради 

Члени комісії Івахов Андрій 

Васильович 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Деражнянської міської ради 

Юзва Максим 

Олексійович 

Завідувач відділу містобудування та 

архітектури Деражнянської міської 

ради 

Петрів Валентина 

Петрівна 

Начальник відділу фінансів 

Деражнянської міської ради 

Кухар Ігор  

Дмитрович 

Завідувач юридичного відділу 

Деражнянської міської ради 

Гончаренко Ірина 

Дмитрівна 

Завідувач відділу – головний 

бухгалтер Деражнянської міської 

ради 

Косевич Надія  

Василівна 

Завідувач відділу економіки, 

інвестицій та комунальної власності 

Деражнянської міської ради 

Марчук Олег  

Вікторович 

Завідувач відділу інформаційно – 

технічного забезпечення 

Деражнянської міської ради 

Юрковський Микола 

Броніславович 

Голова комісії з ліквідації 

Деражнянської районної студії 

телебачення TV- 43 

Повх Галина  

Петрівна 

Бухгалтер Деражнянської районної 

студії телебачення TV- 43 

 

 

 

Заступник міського голови з питань                                  Олексій Беднарський 

діяльності виконавчих органів ради 

 

 


