
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІ СЕСІЯ  VIII  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

  26 травня 2022 року              Стрий № 1151

Про передачу на баланс Комунального 
некомерційного підприємства  
«Стрийська центральна  міська лікарня» 
комунального нерухомого майна по 
вул.Дрогобицька, 50 б, у м. Стрию з 
балансу відділу охорони здоров'я 
Стрийської міської ради на праві 
оперативного управління

Розглянувши клопотання директора Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» О. Ковальчук від 05 
травня 2022 року №362 за вх.1085/3.6 від 06 травня 2022 року, враховуючи 
лист- погодження щодо передачі нерухомого майна начальника відділу охорони 
здоров'я Стрийської міської ради І. Равлінко від 10 травня 2022 року №65,  з 
метою забезпечення належного функціонування Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» для задоволення потреб 
населення в отриманні послуг, керуючись статтею 327 Цивільного Кодексу 
України, статтями 78, 133, 137 Господарського Кодексу України,  статтями 17 
та 25, частиною п'ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»,міська рада ВИРІШИЛА:

1.Передати на баланс Комунального некомерційного підприємства 
«Стрийська центральна міська лікарня»  комунальне нерухоме майноза 
адресою: вул. Дрогобицька, 50 б, у м. Стрию– нежитлова будівля, загальною 
площею 130 кв. м з балансу  відділу охорони здоров'я Стрийської міської ради 
на праві оперативного управління.

2.Визнати таким, що втратило чинність  рішення міської ради від 27 травня 
2021 року №364 «Про безкоштовну передачу з балансу Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» на баланс 
відділу охорони здоров'я Стрийської міської ради по вул.Дрогобицька, 50 б, в м. 
Стрию» (VII сесія VIII скликання).

3.Доручити відділу з питань приватизації та управління комунальним 
майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області 



підготувати договір на закріплення комунального нерухомого майна за 
Комунальним некомерційним  підприємством «Стрийська центральна міська 
лікарня» на праві оперативного управління для підписання. 

4.Директору Комунального некомерційного підприємства «Стрийська  
центральна міська лікарня» (О. Ковальчук) забезпечити належний облік, 
обслуговування та утримання закріпленого комунального нерухомого майна. 

5.Контроль за виконанням даного 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


