
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   І   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 200 
 
 

31.03.2021 м. Хуст 
 

Про затвердження передавального  

акту комунального некомерційного  

підприємства «Хустський Центр  

первинної медико-санітарної  
допомоги» Хустської міської ради,  

Закарпатської області та майна 

  

 Розглянувши поданий комісією, утвореної відповідно до  розпорядження 

голови Хустської міської ради від 31.12.2020 № 117/02-05, передавальний акт, 

керуючись рішенням І сесії VIII скликання Хустської міської ради №42 від 

30.12.2020, підпунктами 1, 4 та 9 пункту 6-1, підпунктами 1, 3 та 12 пункту 6-2 

розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування», пункту 4 Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», враховуючи висновок постійної комісії з 

питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, житлово-

комунального господарства та містобудування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з приймання-

передавання майна, про прийняття у комунальну власність територіальної 

громади Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 34005221) комунального 

некомерційного підприємства «Хустський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Хустської міської ради, Закарпатської області (код ЄДРПОУ 

39048956), яке знаходиться за адресою: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, 

вул. Пушкіна, 13, та майно (оборотні та необоротні активи), яке знаходиться на 

балансі юридичної особи, згідно додатків 1,2.  

         2. Управлінню з питань майна комунальної власності провести державну 

реєстрацію майна комунальної власності. 

         3. Виключити лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які 

можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, 

медичні пункти), які не знаходяться на території Хустської територіальної 

громади із структури Комунального некомерційного підприємства «Хустський 

центр первинної медико – санітарної допомоги» Хустської міської ради, а саме: 

3.1.Амбулаторія с. Березово (Закарпатська обл., Хустський р-н, Березово, 771); 

3.2.Фельдшерський пункт Ряпідь (Закарпатська обл., Хустський р-н, Ряпідь, 

569); 



3.3.Амбулаторія с. Велятино (Закарпатська обл., Хустський р-н, Велятино, Миру, 

85); 

3.4.Амбулаторія смт. Вишково (Закарпатська обл., Хустський р-н, Вишково, 

Центральна, 17); 

3.5.Амбулаторія с. Яблунівка (Закарпатська обл., Хустський р-н, Яблунівка, 

Незалежності, 67); 

3.6.Амбулаторія с. Горінчово (Закарпатська обл., Хустський р-н, Горінчово, 

Незалежності, 145а); 

3.7.Амбулаторія с. Драгово (Закарпатська обл., Хустський р-н, Драгово, 

Центральна, 82); 

3.8.Фельдшерський пункт Забереж (Закарпатська обл., Хустський р-н, Забереж, 

В.Івасюка, 22); 

3.9.Фельдшерський пункт Кічерели (Закарпатська обл., Хустський р-н, Кічерели, 

121); 

3.10.Амбулатрія с. Забрідь (Закарпатська обл., Хустський р-н, Забрідь, 

Грушевського, 173); 

3.11.Амбулаторія с. Золотарьово (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Золотарьово, Центральна, 55 В); 

3.12.Амбулаторія с. Липецька Поляна (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Липецька Поляна, Шкільна, 24); 

3.13.Амбулаторія с. Монастирець (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Монастирець, 8); 

3.14.Фельдшерський пункт Поточок (Закарпатська обл., Хустський р-н, Поточок, 

87); 

3.15.Амбулаторія с. Нижній Бистрий (Закарпатська обл., Хустський р-н, с. 

Нижній Бистрий, 406); 

3.16.Фельдшерський пункт Противень (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Противень, 757); 

3.17.Фельдшерський пункт Широке (Закарпатська обл., Хустський р-н, Широке, 

276); 

3.18.Фельдшерський пункт Вільшани (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Вільшани, 32); 

3.19.Фельдшерський пункт Діброва (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Вільшани, 32); 

3.20.Фельдшерський пункт Шаян (Закарпатська обл., Хустський р-н, Шаян, 17); 

3.21.Фельдшерський пункт Ракош (Закарпатська обл., Хустський р-н, Ракош, 

вул. Грушова, 86); 

3.22.Фельдшерський пункт Становець (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Становець, 89). 

        4.Залишити в оперативному управлінні, з правом балансоутримувача, 

комунального некомерційного підприємства «Хустський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради, Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ 39048956), рухоме та нерухоме майно (оборотні та необоротні активи).  

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, житлово-

комунального господарства та містобудування. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

                                                                                        


