
   
     

 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Четверта сесія                                                                     Восьмого скликання 

 

29.01.2021                                                                                               №8  

 

Про затвердження акту прийому-

передачі майна у комунальну 

власність Волицької сільської 

територіальної громади  

 

 Керуючись ч.1 ст. 143 Конституції України, Господарським кодексом 

України, Цивільним кодексом України, статтею 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням другої сесії восьмого 

скликання другого пленарного засідання від 24.12.2020 №5 “Про передачу 

майна”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити акт прийому- передачі  у комунальну власність Волицької 

сільської територіальної громади в особі Волицької сільської ради 

Житомирського району Житомирської області об’єкти нерухомого майна з 

приналежними до них допоміжними будівлями, індивідуально визначеним 

майном, іншими основними засобами, нематеріальними активами, фондами 

та матеріальними цінностями від, а саме: 

Старокотельнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (інд. 

13413, Житомирська обл. Житомирський район, с. Стара Котельня, вул. 

Житомирська, 7); 

Фельдшерського пункту с.Старосілля (інд. 13413, Житомирська область, 

Бердичівський район, с.Старосілля, вул. Маяковського, 13); 

Волицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини (інд.13424, 

Житомирська область, Житомирський район, с. Волиця, вул. Житомирська, 

150/2); 



Фельдшерсько-акушерського пункту с.Степок (інд. 13421, Житомирська 

область, Житомирський район, с.Степок, вул.Садова,2); 

Івницької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (інд. 13420, 

Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Івниця, вул. Миру, 3/А); 

Новоівницької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (інд.13419, 

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Новоівницьке, вул. Лісова 16/1); 

Фельдшерського пункту с.Корчмище (інд. 13421, Житомирська область, 

Житомирський  район,  с.Корчмище, вул.Центральна, 1). 

2.Комунальному некомерційному підприємству “Центр первинної медико-

санітарної допомоги” Андрушівської міської ради (Палазюк В.Д.)  привести 

бухгалтерські та установчі документи у відповідність до законодавства із 

врахуванням змін. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово -

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Горкуна В.І. 

  

Міський  голова                                                                  Галина БІЛЕЦЬКА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


