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(п’ята сесія восьмого скликання)

__________квітня 2021 року
м.Ніжин

Про надання згоди на передачу та передачу
у комунальну власність Талалаївської сільської
ради будівлі та споруд амбулаторій загальної практики сімейної
медицини, що перебуває в оперативному управлінні
КНІІ «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.п. 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 Талалаївської сільської ради будівлю та споруди Талалаївської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини, розташованої за 
адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Талалаївка, 
вул.Шкільна,22, що перебуває в оперативному управлінні КНІІ 
«Ніжинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської 
районної ради згідно додатку 3, який затвердити.

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 Талалаївській сільській 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 Талалаївській територіальній громаді взяти будівлі 
та споруди Талалаївської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини, що перебуває в оперативному управлінні КНП «Ніжинський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської районної ради на 
баланс Талалаївської сільської 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 адміністрації 
«___» ____________ 2021 року

Іван БОНДАР

Людмила ЖЕЛАДА

Анатолій ВАСЕНКО



Додаток З 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням п'ятої сесії 
Ніжинської районної ради 

Чернігівської області 
восьмого скликання 
від квітня 2021 р.

Перелік 
основних засобів, 

які передаються у комунальну власність 
Тілалаївській сільській ради

Найменування Вартість, гри.

Основні засоби
Рахунок 1031

Всього 130063,00
Будинок амбулаторії 72008,00
Котельня 33150,00
Гараж 7267,00
Будинок кухні 17638,00


