
                                                                  
                                                        УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІІІ  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
                                                                                                                              ПРОЄКТ   

 РІШЕННЯ №____ 
___.___.2022  

 

м.  Хуст 

Про припинення права оперативного управління  

та вилучення з користування КП «Хусттепло» 

Хустської міської ради котельні  

за адресою: м.Хуст, вул. Івана Франка, 113 

 

  Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 137 Господарського кодексу України а результатами розгляду 

службової записки в. о. директора комунального некомерційного підприємства 

«Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради від 08.09.2022 року №10-06/286 щодо необхідності передачі будівлі 

котельні в оперативне управління комунального некомерційного підприємства 

«Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради на період виготовлення проектно-кошторисної документації 

капітального ремонту даної будівлі з метою підготовки закладу охорони здоров’я 

до роботи в ускладнених умовах осінньо-зимовий період 2022-2023 років, 

відповідно до Доручення Міністерства охорони здоров’я України від 31.08.2022 

№27/19999/2-22 щодо потреби встановлення та оснащення котелень на 

альтернативних видах палива для обігріву приміщень в осінньо-зимовий період, 

враховуючи висновок постійно діючої комісії з питань контролю за проведенням 

управлінням по комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

містобудування, Хустська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Припинити право оперативного  управління та вилучити з користування 

комунального підприємства «Хусттепло» Хустської міської ради будівлю 

котельні на території комплексу будівель комунального некомерційного 

підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа 

Петровича» Хустської міської ради за адресою: м.Хуст, вул. Івана Франка, 113. 

            2. Вилучену згідно п. 1 даного рішення  будівлю котельні передати в 

оперативне управління та на баланс комунального некомерційного підприємства 

«Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради. 

            3. Передачу зазначеного в даному рішенні майна здійснити згідно Акту  

приймання – передачі. 

  4. Комунальному підприємству «Хусттепло» Хустської міської ради та 

комунальному некомерційному підприємству «Хустська центральна лікарня імені 

Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради внести відповідні зміни 



до бухгалтерського обліку. 

            5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням управлінням по 

комунальної власності, житлово-комунального господарства та містобудування. 

 

 

Міський голова                                        Володимир КАЩУК 

 

 
 


