
УКРАЇНА

Н І Ж И Н С Ь К А  Р А Й О Н Н А  Р А Д А  

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І  

Р І III Е И 11 Я

(п’ята сесія восьмого скликання)

_______ квітня 2021 року
м.Ніжин

Про надання згоди на передачу та передачу
у комунальну власність Лосинівської селищної
ради будівель та споруд амбулаторій загальної практики сімейної
медицини, що перебувають в оперативному управлінні
КНГІ «Ніжинський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Ніжинської районної ради із
спільної власності територіальних громад сіл,
селища Ніжинського району

Відповідно до статей 140-144 Конституції України, Бюджетного, 
Цивільного та Господарського Кодексів України, Закону України «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись 
статтями 43, 59, 60, п.гі. 6.2, 10 розділу V Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
районна рада вирішила:

1.Надати згоду на передачу та передати із спільної власності 
територіальних громад сіл, селища Ніжинського району у комунальну 
власність Лосинівської селищної ради будівель та споруди установ, що 
перебувають в оперативному управлінні КН1І «Ніжинський центр первинної 
медико-санітарної допомог и» Ніжинської районної ради згідно додатку 1, 
який затвердити:

- Лосинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 
розташованої за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. 
Лосинівка, вул.Троїцька, 90;

-Галицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 
розташованої за адресою : Чернігівська область, Ніжинський район, с. 
Галиця, вул.Приходька, 34;



2. Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства 
«Ніжинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської 
районної ради Чернігівської області забезпечити передачу майна відповідно 
до чинного законодавства.

3. Рекомендувати Лосинівській селищній раді включити до складу 
комісії по прийманню - передачі майна головного бухгалтера комунального 
некомерційного підприємства «Ніжинський центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Ніжинської районної ради Чернігівської області 
Литовченко Г.М.

4. Після здійснення процедури передачі виключити майно спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Ніжинського району з Переліку 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Ніжинського 
району.

5. Рекомендувати Лосинівський територіальній громаді взяти будівлі та 
споруди Лосинівської та Галицької амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини, що перебувають в оперативному управлінні КНП «Ніжинський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської районної ради на 
баланс Лосинівської селищної ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної 
власності та постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального 
захисту населення.

Голова районної ради Анатолій КРАСНОСІЛЬСЬКИЙ



ПОДАННЯ:

Головний лікар КНП «Ніжинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

« _» 2021 року

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови Ніжинської районної 
державної адміністрації 
«___» __________  2021 року

Завідувач юридичного сектору апарату 
Ніжинської районної державної адміністрацій 
«___» ___________  2021 року

Іван БОНДАР

Людмила ЖЕЛАДА

Анатолій ВАСЕНКО



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням п'ятої сесії 
Ніжинської районної ради 

Чернігівської області 
восьмого скликання 
від квітня 2021 р.

Перелік 
основних засобів, 

які передаються у комунальну власність 
Лосинівській сільській ради

Найменування Вартість, гри.

Основні засоби
Рахунок 1031

Всього по Лосинівській амбулаторії, в т.ч. 4015923,31
Приміщення поліклініки 136308,00
Приміщення адмінкорпусу 55541,00
Приміщення лабораторії 413275,00
Приміщення дитячої консультації 24279,00
Склад для продуктів харчування 26531,00
Сарай, авто гараж 12778,00
Приміщення ренгену 42100,00
Склад для матеріалів 2232,00
Приміщення ІІЛОТНІ 13533,00
Основний корпус 2322986,00
Господарчий корпус 808011,00
Трансформаторна підстанція 31588,00
Газова котельня (нова) 72901,31
Пожрезервуар 47524,00
Підвал для продуктів 3006,00
Колодязь 777,00
Паркан 2553,00
Всього по Галицькій амбулаторії, в.т.ч. 312154,91
Приміщення стаціонару 244185,00
Приміщення пральні 4689,00
Сарай 6910,00
Погреб 1275,00
Льодник 2401,00
Приміщення квартир 52168,00
Паркан 526,91


