
          

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXXСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 15 грудня 2022 року Стрий № 1425

Про передачу майна комунальної власності

Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 
«Стрийська центральна міська лікарня» про вилучення з оперативного 
управління будівлі по вул. Шевченка 57, 59 в місті Стрию,керуючись п. 31 ст. 
26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою Кабінету Міністрів України № 1482 від 21.09.1998р. «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

Міська рада ВИРІШИЛА:
1. Передати безкоштовно з балансу комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» нерухоме майно, а 
саме: нежитлове приміщення корпусу поліклініки, загальною площею 1513,7 
кв.м, що розташоване за адресою вул. Шевченка, 57 у м. Стриюна баланс 
управління комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області.

2. Передати безкоштовно з балансу комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» нерухоме майно, а 
саме: нежитлове приміщення корпусу поліклініки, загальною площею 
1218,34 кв.м, що розташоване за адресою вул. Шевченка, 59 у м. Стрию  на 
баланс управління комунальним майном Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області.

3. Передати безкоштовно з балансу комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» на баланс управління 
комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області основні засоби згідно Додатку.

4. Утворити комісію з приймання - передачі об’єктів комунального 
нерухомого майна вказаних у пункті 1, 2 та основних засобів вказаних у 
пункті 3 даного рішення у складі:

- заступник міського голови – Х. Грех;
- заступник міського голови –М. Журавчак;
- начальник управління комунальним майном – В. Зубрицький;



- директор КНП «Стрийська центральна міська лікарня» – О. 
Ковальчук;
- головний бухгалтер управління комунального майна – Г. Оріхівська;
- фінансовий головний бухгалтер КНП «Стрийська центральна міська 
лікарня» - Л. Шимко;
- завгосп КНП «Стрийська центральна міська лікарня» - П. Кошіль;
- старша медична сестра поліклініки КНП «Стрийська центральна 
міська лікарня» - С. Верхоляк.

5. Комісії забезпечити приймання-передачу комунального 
нерухомого майна вказаного у пункті 1, 2 та основних засобів, вказаних у 
пункті 3 даного рішення, скласти акти приймання-передачі та подати їх на 
затвердження міському голові.

6. Начальнику управління комунальним майном Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області (В. ЗУБРИЦЬКИЙ) забезпечити 
належний облік, обслуговування та утримання переданого комунального 
нерухомого майна вказаного у пункті 1,  2 даного рішення та основних 
засобів вказаних у пункті 3. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови (М.ЖУРАВЧАК), 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


