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Дев’ятнадцята позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 
 

РІШЕННЯ 

10 червня 2019 року                                  смт Гриців                                             ПРОЕКТ 

                 В. Столярчук 

Про передачу нежитлового приміщення  

бувшого поліклінічного відділення Грицівської  

районної лікарні в оперативне управління  

КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД»  

Шепетівської районної ради 

 

Керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст.ст. 317, 318, 319, 327 Цивільного кодексу України, статей 135, 137 

Господарського кодексу України, рішення Четвертої позачергової сесії Грицівської селищної 

ради VІI скликання «Про прийняття об’єкту та майна права спільної власності 

територіальних громад сіл, селища Шепетівського району у комунальну власність 

Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади)» від 26.01.2018 р. №9, 

враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради з питань соціального захисту 

населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді, з питань агропромислового 

комплексу, промисловості та підприємництва, житлово-комунального господарства, 

транспорту і зв'язку, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, розглянувши звернення головного лікаря Шепетівського Центру 

ПМСД щодо передачі приміщення в оперативне управління для розміщення Грицівської 

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини, з метою  забезпечення підвищення 

доступності, ефективності та якості медичного обслуговування в об’єднаній територіальній 

громаді,  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати комунальне майно Грицівської селищної ради  - нежитлове приміщення бувшого 

поліклінічного відділення Грицівської районної лікарні, площею 395,9м.кв, розташоване за 

адресою: вулиця Ломоносова, 1, смт Гриців, Шепетівський район, Хмельницька область в 

оперативне управління комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської 

районної ради Хмельницької області 

2. Створити комісію приймання-передачі майна вказаного в п.1 цього рішення, у складі: 

Ленчук Наталія Олександрівна, заступник селищного голови (голова комісії), 

Нечипоренко Олена Олексіївна, головний бухгалтер селищної ради  (секретар комісії), 

Дацюк Оксана Василівна, спеціаліст ІІ категорії (бухгалтер) селищної ради,  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987/ed_2019_01_17/pravo1/T030436.html?pravo=1#987
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987/ed_2019_01_17/pravo1/T030436.html?pravo=1#987


Сівюк Світлана Василівна, головний бухгалтер Центру ПМСД, 

Павлюк Денис Олександрович, завідувач господарства Центру ПМСД 

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

агропромислового комплексу, промисловості та підприємництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв'язку, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Кравчук В.В.) 

 

 

 

 

 

Грицівський селищний голова                                                                           Л.Тіфенбах 

 

 

 

Підготував 

Спеціаліст з юридичних питань      В. Столярчук 

 

 

 

 

 

 

 

 


