
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Двадцять восьмої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 31 січня   2019  року                                                              № 428 

 

Про передачу на баланс та 

оперативне управління КНП 

«Музиківська амбулаторії ЗПСМ» 

майна комунальної власності 

Музиківської сільської ради  

 
 

Заслухавши інформації Маркової І.Л.,  в.о. завідувача Комунального некомерційного 
підприємства «Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 
Музиківської сільської ради та розглянувши Акт передачі, з метою належного 
функціонування медичних закладів та ефективного використання майна комунальної 
власності Музиківської територіальної громади, відповідно до статті 137 Господарського 
кодексу України,  керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія сільської ради  
 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Передати безоплатно з балансу Музиківської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади  на баланс Комунального некомерційного підприємства 
«Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської 
ради» матеріальні цінності, а саме: 

- основні засоби на суму – 1318639,19 грн; 
- інші матеріальні цінності на суму – 25364,05 грн; 
- знос інших матеріальних цінностей на суму – 31091,32 грн; 
- знос основних засобів – 633237,60,00 грн; 
- дебіторська заборгованість по підписці періодичних видань – 18384,00 грн. 
2. Передати в оперативне управління Комунальному некомерційному підприємству 

«Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської 
ради» матеріальні цінності комунальної власності Музиківської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади згідно з переліком цінностей, який є невід’ємною частиною цього 
рішення. 

3. Затвердити акт передачі-приймання, який є невід’ємною частиною цього рішення.  
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (голова 
Шнирук І.В.). 

 

 

Сільський голова                                                               С.Н. Лейбзон 

 



          Додаток 
До рішення сесії  

№428 від 31.01.2019 
 
                    

Перелік 
цінностей, які передаються з балансу Музиківської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади  на баланс та в оперативне управління Комунального 
некомерційного підприємства «Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини» Музиківської сільської ради» 
 

№ 
з/п 

Назва об’єкта Адреса 

Музиківська об’єднана територіальна громада 
Майновий комплекс Музиківської 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 
 
В тому числі: 
 
Будівля амбулаторії площею 335,1 кв.м. (з 
уточненням площ після проведення 
технічноїх інвентаризації) 
 
Автомобіль Опель Комбо  

с. Музиківка,  
вул. 40 років Перемоги, 20 

Майновий комплекс Загорянівського 
фельдшерського пункту 
 
В тому числі: 
 
Будівля ФП площею 80,0  кв.м. (з 
уточненням площ після проведення 
технічноїх інвентаризації) 
 

с. Загорянівка,  
вул. Богдана Хмельницького, 1 - а. 

Рухоме майно Східненського 
фельдшерсько-акушерського пункту 

с. Східне,  
вул. ім. Т.Г. Шевченка, 19 

 
Секретар сільської ради       Л.С. Погрібна 

   


