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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 Х СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 
                                    

                                  РІШЕННЯ № 2053 
 

26.06.2020  м. Хуст 

Про передачу в господарське відання 

майна комунальної власності 
(основних засобів) КНП Хустській ЦРЛ 

ім. Віцинського О.П. 
 

З метою належного реагування в умовах ускладненої епідеміологічної 

ситуації, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV в м.Хуст, враховуючи рішення 

виконавчого комітету Хустської міської ради від 23.03.2020 №162 «Про 

виділення коштів з резервного фонду міського бюджету» та від 26.05.2020 №261 

«Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету», керуючись с.134, 

ст.136 Господарського кодексу України, ст.26, ст.60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», висновком постійно діючої депутатської 

комісії з питань контролю по здійсненню приватизації та управлінням 

комунальною власністю Хустської міської ради, сесія Хустської міської ради 
  

    ВИРІШИЛА: 
 

1. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого 

комітету Хустської міської ради передати в господарське відання комунальному 

некомерційному підприємству «Хустська центральна районна лікарня імені 

Віцинського Остапа Петровича» (ЄДРПОУ 43221703) основні засоби (апарати 

штучної вентиляції легень S1600 у складі: Дихальний контур) у кількості 2 (Два) 

комплекти на суму 504 672,90 (П’ятсот чотири тисячі шістсот сімдесят дві грн., 

90 коп.), які належать до майна комунальної власності територіальної громади 

міста Хуст.  

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 

Хустської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України 

передати з балансу виконавчого комітету Хустської міської ради на баланс 

управління з питань майна комунальної власності виконавчого комітету 

Хустської міської ради основні засоби, наведені в пункті 1 даного рішення. 

3. КНП «Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П.» здійснювати належне 

утримання та обслуговування основних засобів, які належать до майна 

комунальної власності територіальної громади міста Хуст у відповідності до 

вимог чинного законодавства України.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю по здійсненню приватизації та 

управлінням комунальною власністю Хустської міської ради, управління з 

питань майна комунальної власності виконавчого комітету Хустської міської 

ради. 

 

Міський голова  Володимир КАЩУК 

 


