
 
УКРАЇНА 

  ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

  ІІ   СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ № 684 
 

03.12.2021  

 

м.  Хуст 

Про передачу майна комунальної 

власності Хустської територіальної 

громади у власність територіальної 

громади Драгівської сільської ради 

 

          Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», рішення І сесії VІІІ скликання Хустської міської ради від 

30.07.2021року №466 «Про ліквідацію фтизіатричного та дистанційних 

терапевтичних відділень Комунального некомерційного підприємства «Хустської 

центральної лікарніім. Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради, 

клопотання Драгівської сільської ради від 23.11.2021року №636/02-36, Хустська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Передати безоплатно у комунальну власність територіальної громади 

Драгівської сільської ради (код ЄДРПОУ 04350027) майно (необоротні активи), 

що використовувалися для забезпечення діяльності ліквідованого дистанційного 

терапевтичного відділення №4 Комунального некомерційного підприємства 

«Хустської центральної лікарні ім. Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради, є комунальною власністю Хустської міської територіальної громади 

та знаходяться за адресою: с.Драгово, вул.Центральна,82 Хустського району, 

згідно Додатку. 

2. Рекомендувати Драгівській сільській раді утворити комісію з приймання 

– передавання майна (необоротних активів), згідно з вимогами чинного 

законодавства України з залученням до складу комісії представників Хустської 

міської ради та комунального некомерційного підприємства «Хустської 

центральної лікарні ім. Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради. 

3. Делегувати до складу комісії з приймання-передачі майна комунальної 

власності Хустської міської територіальної громади у комунальну власність 

територіальної громади Драгівської сільської ради: 

заступника Хустського міського голови – Подолей Іван Васильович; 

            начальника відділу майна управління з питань майна комунальної власності 

виконавчого комітету Хустської міської ради – Сима Оксана Юріївна; 

          головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства 



«Хустської центральної лікарні ім. Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради – Кадар Василина Юріївна; 

          заступника директора комунального некомерційного підприємства 

«Хустської центральної лікарні ім. Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради з господарської дільності – Чегіль Володимир Іванович; 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі 

депутатські комісії з питань контролю за проведенням управлінням по 

комунальної власності, житлово-комунального господарства та містобудування. 
 

 

Міський голова                                               Володимир КАЩУК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


