
 
УКРАЇНА 

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

XІІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 серпня  2021 року               м. Стрий                                     № 568 

 
 

 

Про безкоштовну передачу з балансу 

комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська центральна 

міська лікарня» на баланс управління 

культури, молоді та спорту Стрийської 

міської ради Стрийського району 

Львівської області частини 

вбудованого нежитлового приміщення 

№ 2 поліклінічного відділення КНП 

«Стрийська центральна міська 

лікарня» по вул. Шевченка, 57 у м. 

Стрий Стрийського району Львівської 

області 

 

З метою раціонального використання громадського будинку та 

керуючись п. 31 ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України № 1482 від 21 вересня 1998 

року «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності»,  

Міська рада ВИРІШИЛА: 

1.  Надати дозвіл на безкоштовну передачу з балансу комунального 

некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» на 

баланс управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради 

Стрийського району Львівської області частини вбудованого нежитлового 

приміщення № 2 поліклінічного відділення КНП «Стрийська центральна 

міська лікарня» по вул. Шевченка, 57 у м. Стрий Стрийського району 



Львівської області площею 27,41 кв.м. 

2.  Затвердити склад комісії: 

Голова комісії: 

М. Ю. Журавчак – заступник міського голови; 

Заступник голови комісії: 

Х. Я. Грех – заступник міського голови 

Члени комісії: 

О. М. Бегей – директор комунального некомерційного підприємства 

«Стрийська центральна міська лікарня»; 

Л. М. Шимко – фінансовий директор комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська центральна міська лікарня»; 

В. М. Завгородній – завідувач поліклінічного відділення комунального 

некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня»; 

Л. А. Гетьманчик – начальник відділу з питань приватизації та управління 

комунальним майном Стрийської міської ради; 

І. Я. Пукас – начальник управління культури, молоді та спорту Стрийської 

міської ради Стрийського району Львівської області; 

Г. В. Козловська – начальник відділу обліку та звітності – головний бухгалтер 

управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського 

району Львівської області; 

Г. М. Куляс – головний бухгалтер ц/бухгалтерії відділу обліку та звітності 

управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського 

району Львівської області.  

3. Затвердити акт прийому – передачі – Додаток 1. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови (М. Журавчак) та постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери 

послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. Йосипчук). 

 

 

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ 



                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                                                    Міський голова  

     

                                                                                              ___________О. КАНІВЕЦЬ 

 

 

Акт 

приймання-передачі 

з балансу комунального некомерційного підприємства «Стрийська 

центральна міська лікарня» на баланс управління культури, молоді та 

спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області 

частини вбудованого нежитлового приміщення № 2 поліклінічного 

відділення КНП «Стрийська центральна міська лікарня» по вул. 

Шевченка, 57 у м. Стрий Стрийського району Львівської області 
 

       Комісія, утворена відповідно до рішення XІІ позачергової сесії VIII 

демократичного скликання Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 

області № ___ від 26 серпня 2021 року «Про безкоштовну передачу з балансу 

комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська 

лікарня» на баланс управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради 

Стрийського району Львівської області частини вбудованого нежитлового 

приміщення № 2 поліклінічного відділення КНП «Стрийська центральна міська 

лікарня» по вул. Шевченка, 57 у м. Стрий Стрийського району Львівської області» у 

складі:  

Голови комісії - М. Ю. Журавчак, заступника міського голови; 

Заступника голови комісії: 

Х. Я. Грех – заступника міського голови; 

та членів комісії: 

О. М. Бегей – директора комунального некомерційного підприємства 

«Стрийська центральна міська лікарня»; 

Л. М. Шимко – фінансового директора комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська центральна міська лікарня»; 

В. М. Завгородній – завідувача поліклінічного відділення комунального 

некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня»; 

Л. А. Гетьманчик – начальника відділу з питань приватизації та управління 

комунальним майном Стрийської міської ради; 

І. Я. Пукас – начальника управління культури, молоді та спорту Стрийської 

міської ради Стрийського району Львівської області; 

Г. В. Козловська – начальник відділу обліку та звітності – головний бухгалтер 

управління культури, молоді та спорту; 

Г. М. Куляс – головний бухгалтер ц/бухгалтерії відділу обліку та звітності 

управління культури, молоді та спорту. 

Об’єкт передачі розташований за адресою: вул. Шевченка, 57 у м. Стрий 

Стрийського району Львівської області та перебуває на балансі комунального 

некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» 

 

Комісія установила: 



1. До складу нерухомого майна, що передається, належить частина вбудованого 

нежитлового приміщення № 2 поліклінічного відділення КНП «Стрийська 

центральна міська лікарня». 

 

2. Загальні відомості: 

рік спорудження – 1895 

поверховість – 1 

матеріал - цегла 

покрівля – оцинковане залізо/шифер 

загальна площа житлового будинку - __________  кв. метрів 

3. Відомості про приміщення, що передаються: 

площа, що передається  27,41 кв. метрів. 

4. Вартість основних фондів: 

Первісна  вартість - ____________  гривень 

Знос – _____________ гривень 

Залишкова вартість - _____________  тис. гривень  

 

 

 

Голова комісії:                                                                           

Заступник міського голови    ___________     М. Ю. Журавчак  

 

Заступник голови комісії: 

Заступник міського голови    ___________     Х. Я. Грех  

 

Члени комісії:                                                                             

директор комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська центральна 

міська лікарня»      ____________  О. М. Бегей 

 

фінансовий директор комунального 

 некомерційного підприємства 

«Стрийська центральна міська лікарня»  ____________ Л. М. Шимко 

 

завідувач поліклінічного відділення 

комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська центральна 

міська лікарня»      ____________ В. М. Завгородній 

 

начальник відділу з питань приватизації 

та управління комунальним майном 

Стрийської міської ради     ____________  Л. А. Гетьманчик 

 

начальник управління культури, 

молоді та спорту Стрийської міської 

ради Стрийського району Львівської області ____________ І. Я. Пукас 

 



начальник відділу обліку та звітності – 

головний бухгалтер управління 

культури, молоді та спорту Стрийської міської 

ради Стрийського району Львівської області ____________ Г. В. Козловська 

 

головний бухгалтер ц/бухгалтерії відділу 

обліку та звітності управління культури, 

молоді та спорту Стрийської міської ради 

Стрийського району Львівської області  ____________ Г. М. Куляс 

 

 

«___» ____________ 2021 р. 

 

 

Від управління комунального некомерційного  підприємства «Стрийська центральна 

міська лікарня», з балансу якого передається: 

  

Директор комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська центральна 

міська лікарня»                                             ___________    О. М. Бегей 
                                                                                                                     МП   (підпис) 

 

 

Від управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського 

району Львівської області, який приймає на баланс:  

 

Начальник управління культури, 

молоді та спорту Стрийської міської 

ради Стрийського району Львівської області   ___________     І. Я. Пукас 
                                                                                                                                  МП  (підпис) 

 

 


