
                                                                                                                                     
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять дев’ята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

      23 грудня 2022 року                                    Деражня                                                            № 6 

   

Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 р. № 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 7 «Перелік нерухомого майна та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна, яке закріплюється на праві оперативного управління за суб’єктами 

господарювання»  

     1.1. вилучивши із пункту 6: 

 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва 

об’єкта 

нерухомого/ 

рухомого 

майна 

Інвентар 

ний номер 

АДРЕСА 

6 Деражнянський ліцей  

№ 3 імені Героя 

України Івана Зубкова 

Деражнянської міської 

ради Хмельницької 

області 

22987745 Автобус 

«Еталон»  

А 08116 Ш 

ВХ 3341 СМ 

10150001 вул. В. Соломчука, 2, 

м. Деражня, 

Хмельницька 

область 

 

1.2. доповнивши пункт 16: 

 
№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва 

об’єкта 

нерухомого/ 

рухомого 

майна 

Інвентар 

ний номер 

АДРЕСА 

16 Яблунівський ліцей 

Деражнянської міської 

ради Хмельницької 

області 

39839569 Автобус 

«Еталон»  

А 08116 Ш 

ВХ 3341 СМ 

10150001 вул. Шкільна, 10,  

с. Яблунівка,  

Хмельницька 

область 
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2. Доручити директору Деражнянського ліцею № 3 імені Героя України Івана Зубкова 

Деражнянської міської ради Хмельницької області, директору Яблунівського ліцею 

Деражнянської міської ради Хмельницької області, здійснити заходи щодо приймання-

передачі майна згідно чинного законодавства. 

 

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

регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, 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 
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