
 
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

9 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

16  липня  2021 року                                    с.Судилків                                № 5 

 

Про прийняття до комунальної власності 

Судилківської сільської ради нерухомого 

майна закладів охорони здоров’я та 

затвердження акту прийому-передачі 

нерухомого майна 

 

Розглянувши поданий комісією з приймання-передачі об’єктів нерухомого майна 

юридичної особи - комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство 

«Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради 

Хмельницької області, зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Шепетівського 

району у комунальну власність територіальної громади, в особі Судилківської сільської ради, 

відповідно до Закону України від 17.11.2020 № 1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування та районних державних адміністрацій», п. 5 Постанови Верховної Ради від 

17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», керуючись ст. 25, п. 51 ч. 1 ст. 26, 

ч. 2 ст. 59, ч. 2 ст. 60 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), Бюджетним кодексом України, Законом України від 03.03.1998 № 147/98-

ВР «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (зі змінами), на підставі 

рішення Шепетівської районної ради від 28.04.2021 № 10/6-2021 «Про безоплатну передачу 

об’єктів нерухомого майна комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство «Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської 

районної ради Хмельницької області, зі спільної власності територіальних громад сіл, селища 

Шепетівського району», врахувавши рекомендації постійної комісії сільської ради з питань 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Прийняти до комунальної власності Судилківської сільської ради об’єкти нерухомого 

майна комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради Хмельницької 

області, зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Шепетівського району»  

(згідно Акту). 

2. Затвердити акт приймання-передачі об’єктів нерухомого майна юридичної особи - 

комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради Хмельницької області, зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища Шепетівського району у комунальну 

власність територіальної громади, в особі Судилківської сільської ради (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Судилківського сільського голову 

Тетяну КОТИК. 

 

 Сільський голова     Тетяна КОТИК 

 


