
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

Сорок шоста сесія 

ІІ пленарне засідання 

РІШЕННЯ  
 

від 27 серпня 2020 року селище Печеніжин 

№2774-46/2020  
 

Про передачу в оперативне управління 

приміщення «Амбулаторія групової 
практики сімейної медицини по вул. Франка, 8а 

в смт. Печеніжин, Печеніжинської селищної  
ради  ОТГ Коломийського району» 

 

З метою забезпечення ефективності використання комунального майна 

об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.ст. 26,  29, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 133, 137 Господарського кодексу 
України, Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіальної громади 

В И Р І Ш И ЛА: 
1. Передати в оперативне управління  КНП  «Коломийський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради» 

комунальне майно – приміщення Амбулаторія групової практики сімейної 
медицини по вул. Франка, 8а в смт. Печеніжин, Печеніжинської селищної ради  
ОТГ Коломийського району», що перебуває в комунальній власності 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, згідно Додатку 
1. 

2. Голові Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Ігорю Довіраку укласти договір про передачу майна комунальної 
власності Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 
праві оперативного управління визначеного в п.1. 

3. Затвердити склад комісії з приймання – передачі комунального майна в 
оперативне управління, згідно Додатку № 2. 

4. Комісії по приймання-передачі здійснити передачу та приймання майна 
визначеного в п.1 згідно вимог чинного законодавства. 

       5. Передати копію технічної документації на приміщення «Амбулаторії 
групової практики сімейної медицини» розташованого за адресою  вул. Франка, 8а 
в смт. Печеніжин, Печеніжинської селищної ради  ОТГ Коломийського району», 

що перебуває в комунальній власності Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади.   

        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного  голову 
Печеніжинської ОТГ Ігоря Довірака. 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ    І. Довірак 

 



Додаток №1 

ПЕРЕЛІК 

основних засобів, які передаються Комунальному некомерційному 
підприємству «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги Коломийської районної ради» 

в оперативне управління та користування 

 

№ 
з/п 

Найменування Кіль
кіст
ь  

Початкова 
вартість 

Сума зносу 

1 Амбулаторія групової практики 
сімейної медицини по 
вул.Франка, 8а 

1 8122805,90 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

 

Склад комісії з передачі-приймання майна в оперативне управління 

 

Сторона 1 – Печеніжинська селищна рада ОТГ у складі комісії: 
 

 

Стефанюк  
Михайло Ярославович 

 

- 

 

Перший заступник голови виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади (голова комісії) 

Члени комісії: 
Олексіїшин 

Оксана Михайлівна 

 

- 

головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 
та звітності виконавчого комітету Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Кобацький  
Володимир Петрович 

 

- 

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

Яворський  
Михайло Тарасович 

 

- 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади 

Веселовський Василь 

Миколайович 

 

- 

завідувач господарства служби господарського 
забезпечення виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

Михайлюк Оксана 
Ярославівна 

 

- 

Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського 
обліку та звітності виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

   

та Сторона 2 - Комунальне некомерційне підприємство «Коломийський районний 
центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради» у 
складі комісії: 
Угорська 

Галина Богданівна 

 

- 

 

Заступник головного лікаря з медичного 
обслуговування населення комунального 
некомерційного підприємства «Коломийський 
районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги Коломийської районної ради», (голова 
комісії) 

Члени комісії: 
Хоміцька 

Тетяна Іванівна 

- головний бухгалтер комунального некомерційного 
підприємства «Коломийський районний центр 



первинної медико-санітарної допомоги 
Коломийської районної ради» 

Білан 

Роман Антонович 

- Завідуючий господарством комунального 
некомерційного підприємства «Коломийський 
районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги Коломийської районної ради» 

Марчук 

Наталія Ярославівна 

 спеціаліст з обліку основних засобів комунального 
некомерційного підприємства «Коломийський 
районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги Коломийської районної ради» 
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