
 

УКРАЇНА 

САФ'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

ШОСТА СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

 «08»  квітня  2021 року                                                                                    № 376 - VIII 

«Про затвердження акту приймання –передачі 

юридичної особи – комунального некомерційного  

підприємства Ізмаїльської районної ради 

 «Центральна районна лікарня» зі спільної власності  

територіальних громад сіл та селища  

Ізмаїльського району до комунальної власності  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

 Одеської області» 

 

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

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

власності», «Про добровільне об‘єднання територіальних громад», Бюджетним кодексом 

 України, ст. 136, 137 Господарського кодексу України, постановою КМУ від 21.09.1998 

року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  на 

підставі рішення Саф’янівської сільської  ради від 24.12.2021 р. № 149-VIII  «Про надання  

згоди на прийняття у комунальну власність Саф’янівської сільської ради об’єктів зі 

спільної комунальної власності територіальних громад Ізмаїльського району, управління 

якими здійснює Ізмаїльська районна рада Одеської області (рухомого та нерухомого 

майна), а саме Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради 

«Центральна районна лікарня»,  розглянувши  «Акт приймання-передачі юридичної особи 

- комунального некомерційного  підприємства Ізмаїльської районної ради «Центральна 

районна лікарня»  зі спільної власності територіальних громад, сіл, селища Ізмаїльського 

району до комунальної власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області», враховуючи, що до складу обʼєкту передачі входить юридична особа - 

комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради  «Центральна районна 

лікарня», зареєстроване  за адресою: с. Кам’янка, вул. Успенська, 95/а, та закріплене за 

ним на праві оперативного управління майно, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища Ізмаїльського району, яке передається до комунальної 

власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області    
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Акт приймання - передачі юридичної особи – комунального некомерційного 

підприємства Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» зі спільної 

власності територіальних громад, сіл, селища Ізмаїльського району до комунальної 

власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  та 

закріплене за ним на праві оперативного управління майном, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищаІзмаїльського району, яке передається до 

комунальної власності Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (додаток № 1 додається). 
 



2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну депутатську комісію 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань 

інфраструктури, доріг та транспорту житлово – комунального господарства та управління 

комунальною власністю. 
 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                               Наталія ТОДОРОВА 


