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03 грудня 2020            Мукачево     №32 

 
Про ініціювання передачі Мукачівській міській раді бюджетних установ, їх 
майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ  
Мукачівського району та Іршавського  району у власність Мукачівської  
міської територіальної громади 
 
 З метою належного розвитку та діяльності Мукачівської міської  
територіальної громади, враховуючи постанову Верховної Ради України “Про 
утворення та ліквідацію районів” від 17.07.2020 р. №  807-IX , Перспективний 
план формування територій громад Закарпатської області,  затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 р. №572-р, рішення 
1 сесії  Мукачівської міської ради 8-го скликання «Про початок реорганізації 
Доробратівської сільської ради, Завидівської сільської ради, Залужанської 
сільської ради, Ключарківської сільської ради, Макарівської сільської ради, 
Негрівської сільської ради, Пістрялівської сільської ради, Форношської 
сільської ради шляхом приєднання до Мукачівської міської ради» від 
26.11.2020 р. №6, рішення 33 сесії Іршавської районної ради Закарпатської 
області 7-го скликання “Про безоплатну передачу майна з спільної власності 
територіальних громад сіл, міста району — Іршавської районної ради у 
комунальну власність Доробратівської сільської ради” від 20.10.2020 р. №716, 
рішення 33 сесії Іршавської районної ради Закарпатської області 7-го скликання 
“Про безоплатну передачу майна з спільної власності територіальних громад 
сіл, міста району — Іршавської районної ради у комунальну власність 
Негрівської сільської ради” від 20.10.2020 р. №723, рішення 33 сесії Іршавської 
районної ради Закарпатської області 7-го скликання “Про клопотання перед    
Іршавською міською радою про прийняття у комунальну власність Іршавської 
міської ради комунального некомерційного підприємства “Іршавський центр 
первинної медичної допомоги” Іршавської районної ради Закарпатської 
області” від 06.11.2020 р. №734, відповідно до п. 38 Розділу VI “Прикінцеві та 
перехідні положення” Бюджетного кодексу України, ст. 137 Господарського 
кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності»,  керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59, абз. 1-3 п. 10 Розділу V 
“Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про місцеве 



самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та регламенту (протокол №1 від  02.12.2020 р.), міська рада 
вирішила: 

1. Щодо ініціювання передачі закладів освіти: 
 
1.1. Ініціювати перед Мукачівською районною радою здійснити до 

31.12.2020 року передачу Мукачівській міській раді загальноосвітніх шкіл 
(юридичних осіб) з відповідними установчими документами згідно додатку 1 до 
цього рішення у власність Мукачівської міської територіальної громади. 

 
1.2. Ініціювати перед Хустською районною радою (з моменту вступу у 

повноваження) здійснити до 31.12.2020 року передачу Мукачівській міській раді 
загальноосвітніх шкіл (юридичних осіб) з відповідними установчими 
документами згідно додатку 2 до цього рішення у власність Мукачівської міської 
територіальної громади. 

 
1.3. Клопотати перед Мукачівською районною радою, Мукачівською 

районною державною адміністрацією, відділом освіти Мукачівської районної 
державної адміністрації передати Мукачівській міській раді майно (яке 
перебуває на балансі відділу освіти Мукачівської районної державної 
адміністрації та рахується за відповідними навчальними закладами (основні 
засоби, фонди, нематеріальні активи, інші нематеріальні оборотні активи, 
матеріали, малоцінні та швидкозношувальні предмети)) загальноосвітніх шкіл 
згідно додатку 1 до цього рішення та дошкільних навчальних закладів згідно 
додатку 3 до цього рішення у власність Мукачівської міської  територіальної 
громади. 

 
1.4. Відділу освіти Мукачівської районної державної адміністрації 

припинити оперативне управління (оренду) майном загальноосвітніх шкіл згідно 
додатку 1 до цього рішення та майном дошкільних навчальних закладів згідно 
додатку 3 до цього рішення, зняти його з балансу та передати на баланс 
Управлінню освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Відповідні 
рішення сільських рад про передачу в оперативне управління даного майна, яке 
належить територіальним громадам сіл Завидово, Залужжя, Ключарки, 
Макарьово, Пістрялово, Форнош вважати такими, що втратили чинність з 
01.01.2021 р. 

 
1.5.  Клопотати перед Іршавською районною державною адміністрацією, 

Відділом освіти Іршавської районної державної адміністрації передати 
Мукачівській міській раді майно (яке перебуває на балансі відділу освіти 
Іршавської районної державної адміністрації та рахується за відповідними 
навчальними закладами (основні засоби, фонди, нематеріальні активи, інші 
нематеріальні оборотні активи, матеріали, малоцінні та швидкозношувальні 
предмети)) загальноосвітніх шкіл згідно додатку 2 до цього рішення та 



дошкільних навчальних закладів згідно додатку 4 до цього рішення у власність 
Мукачівської міської  територіальної громади. 

 
1.6. Відділу освіти Іршавської районної державної адміністрації  припинити 

оперативне управління (оренду) майном загальноосвітніх шкіл згідно додатку 2 
до цього рішення та майном дошкільних навчальних закладів згідно додатку 4 до 
цього рішення, зняти його з балансу та передати на баланс Управлінню освіти, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради. Відповідні рішення сільських рад 
про передачу в оперативне управління даного майна, яке належить 
територіальним громадам сіл Доробратово, Горбок, Негрово вважати такими, що 
втратили чинність з 01.01.2021 р. 

 
1.7. Клопотати перед Мукачівською районною державною адміністрацією, 

Відділом освіти Мукачівської районної державної адміністрації врегулювати 
трудові відносини працівників бюджетних установ зазначених у додатку 1 та 
додатку 3 до цього рішення у відповідності до положень Кодексу законів про 
працю України. 

 
1.8. Клопотати перед Іршавською районною державною адміністрацією, 

Відділом освіти Іршавської районної державної адміністрації врегулювати 
трудові відносини працівників бюджетних установ зазначених у додатку 2 та 
додатку 4 до цього рішення у відповідності до положень Кодексу законів про 
працю України. 

 
1.9. Рекомендувати Управлінню освіти, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради створити спільну комісію з Відділом освіти Мукачівської районної 
державної адміністрації для приймання-передачі закладів освіти, їх майна, 
нематеріальних активів та відповідних документів. Комісії до 31.12.2020 р. 
скласти акти приймання-передачі та подати на затвердження сесії Мукачівської 
міської ради. 

 
1.10. Рекомендувати Управлінню освіти, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради створити спільну комісію з Відділом освіти Іршавської районної 
державної адміністрації для приймання-передачі закладів освіти, їх майна, 
нематеріальних активів та відповідних документів. Комісії до 31.12.2020 р. 
скласти акти приймання-передачі та подати на затвердження сесії Мукачівської 
міської ради. 

 
2. Щодо ініціювання передачі закладів культури: 
 
2.1. Клопотати перед Мукачівською районною радою, Мукачівською 

районною державною адміністрацією, Відділом культури, молоді та спорту 
Мукачівської районної державної адміністрації передати Мукачівській міській 
раді майно (яке перебуває на балансі відділу культури, молоді та спорту 
Мукачівської районної державної адміністрації та рахується за відповідними 



закладами культури (основні засоби, фонди, нематеріальні активи, інші 
нематеріальні оборотні активи, матеріали, малоцінні та швидкозношувальні 
предмети)) закладів культури згідно додатку 5 до цього рішення у власність 
Мукачівської міської територіальної громади. 

 
2.2. Відділу культури, молоді та спорту Мукачівської районної державної 

адміністрації припинити оперативне управління майном закладів культури згідно 
додатку 5 до цього рішення, зняти його з балансу та передати на баланс відділу 
культури Мукачівської міської ради. Відповідні рішення сільських рад про 
передачу в оперативне управління даного майна, яке належить територіальним 
громадам сіл Завидово, Залужжя, Ключарки, Макарьово, Пістрялово, Форнош 
вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2021 р. 

 
2.3. Клопотати перед Мукачівською районною державною адміністрацією, 

Відділом культури, молоді та спорту Мукачівської районної державної 
адміністрації врегулювати трудові відносини працівників бюджетних установ 
зазначених у додатку 5 до цього рішення у відповідності до положень Кодексу 
законів про працю України. 

 
2.4. Клопотати перед Хустською районною радою (з моменту вступу у 

повноваження), Іршавською районною державною адміністрацією, Сектором  
культури, молоді та спорту Іршавської районної державної адміністрації 
передати Мукачівській міській раді майно (яке перебуває на балансі Сектору  
культури, молоді та спорту Іршавської районної державної адміністрації та 
рахується за відповідними закладами культури (основні засоби, фонди, 
нематеріальні активи, інші нематеріальні оборотні активи, матеріали, малоцінні 
та швидкозношувальні предмети)) закладів культури згідно додатку 6 до цього 
рішення у власність Мукачівської міської територіальної громади. 

 
2.5. Сектору  культури, молоді та спорту Іршавської районної державної 

адміністрації припинити оперативне управління майном закладів культури згідно 
додатку 6 до цього рішення, зняти його з балансу та передати на баланс відділу 
культури Мукачівської міської ради. Відповідні рішення сільських рад про 
передачу в оперативне управління даного майна, яке належить територіальним 
громадам сіл Доробратово, Горбок, Негрово вважати такими, що втратили 
чинність з 01.01.2021 р. 

 
2.6. Клопотати перед Іршавською районною державною адміністрацією, 

Сектором  культури, молоді та спорту Іршавської районної державної 
адміністрації врегулювати трудові відносини працівників бюджетних установ 
зазначених у додатку 6 до цього рішення у відповідності до положень Кодексу 
законів про працю України. 

 
2.7. Рекомендувати відділу культури Мукачівської міської ради створити 

спільну комісію з Відділом культури, молоді та спорту Мукачівської районної 



державної адміністрації для приймання-передачі закладів культури, їх майна, 
нематеріальних активів та відповідних документів. Комісії до 31.12.2020 р. 
скласти акти приймання-передачі та подати на затвердження сесії Мукачівської 
міської ради. 

 
2.8. Рекомендувати відділу культури Мукачівської міської ради створити 

спільну комісію з Сектором  культури, молоді та спорту Іршавської районної 
державної адміністрації для приймання-передачі закладів культури, їх майна, 
нематеріальних активів та відповідних документів. Комісії до 31.12.2020 р. 
скласти акти приймання-передачі та подати на затвердження сесії Мукачівської 
міської ради. 

 
3. Щодо ініціювання передачі закладів охорони здоров’я: 
 
3.1. Клопотати перед Мукачівською районною радою, Комунальним 

некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району"  Мукачівської районної ради передати Мукачівській 
міській раді майно (яке перебуває на балансі Комунального некомерційного 
підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району" Мукачівської районної ради та рахується за відповідними структурними 
підрозділами даного підприємства згідно додатку 7 до даного рішення (основні 
засоби, фонди, нематеріальні активи, інші нематеріальні оборотні активи, 
матеріали, малоцінні та швидкозношувальні предмети)) структурних підрозділів 
Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівського району" Мукачівської районної ради згідно 
додатку 7 до цього рішення у власність Мукачівської міської територіальної 
громади. 

 
3.2. Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Мукачівського району" Мукачівської районної ради 
припинити оперативне управління (оренду) майном структурних підрозділів 
закладу охорони здоров’я згідно додатку 7 до цього рішення, зняти його з 
балансу та передати на баланс Комунальному некомерційному підприємству 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади". Відповідні рішення сільських рад про передачу в 
оперативне управління даного майна, яке належить територіальним громадам сіл 
Завидово, Залужжя, Ключарки, Макарьово, Пістрялово, Форнош, Барбово 
вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2021 р. 

 
3.3. Клопотати перед Комунальним некомерційним підприємством "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району" Мукачівської 
районної ради врегулювати трудові відносини працівників структурних 
підрозділів закладу охорони здоров’я згідно додатку 7 до цього рішення у 
відповідності до положень Кодексу законів про працю України. 

 



3.4. Клопотати перед Хустською районною радою (з моменту вступу у 
повноваження), Іршавською міською радою (у разі прийняття у комунальну 
власність Іршавської міської ради комунального некомерційного підприємства 
“Іршавський центр первинної медичної допомоги” Іршавської районної ради 
Закарпатської області (код ЄДРПОУ 38456539)), комунальним некомерційним 
підприємством “Іршавський центр первинної медичної допомоги” Іршавської 
районної ради Закарпатської області передати Мукачівській міській раді майно 
(яке перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства 
“Іршавський центр первинної медичної допомоги” Іршавської районної ради 
Закарпатської області та рахується за відповідними структурними підрозділами 
даного підприємства згідно додатку 8 до даного рішення (основні засоби, фонди, 
нематеріальні активи, інші нематеріальні оборотні активи, матеріали, малоцінні 
та швидкозношувальні предмети)) структурних підрозділів комунального 
некомерційного підприємства “Іршавський центр первинної медичної допомоги” 
Іршавської районної ради Закарпатської області згідно додатку 8 до цього 
рішення у власність Мукачівської міської територіальної громади. 

 
3.5. Комунальному некомерційному підприємству “Іршавський центр 

первинної медичної допомоги” Іршавської районної ради Закарпатської області 
(код ЄДРПОУ 38456539) припинити оперативне управління (оренду) майном 
структурних підрозділів закладу охорони здоров’я згідно додатку 8 до цього 
рішення, зняти його з балансу та передати на баланс Комунальному 
некомерційному підприємству "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади". Відповідні рішення 
сільських рад про передачу в оперативне управління даного майна, яке належить 
територіальним громадам сіл Доробратово, Негрово, Горбок вважати такими, що 
втратили чинність з 01.01.2021 р. 

 
3.6. Клопотати перед Комунальним некомерційним підприємством 

“Іршавський центр первинної медичної допомоги” Іршавської районної ради 
Закарпатської області (код ЄДРПОУ 38456539) врегулювати трудові відносини 
працівників структурних підрозділів закладу охорони здоров’я згідно додатку 8 
до цього рішення у відповідності до положень Кодексу законів про працю 
України. 
 

3.7. Рекомендувати Комунальному некомерційному підприємству "Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади" створити спільну комісію з Комунальним 
некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району" Мукачівської районної ради для приймання-передачі 
структурних підрозділів закладу охорони здоров’я згідно додатку 7, їх майна, 
нематеріальних активів та відповідних документів. Комісії до 31.12.2020 р. 
скласти акти приймання-передачі та подати на затвердження сесії Мукачівської 
міської ради. 



 
3.8. Рекомендувати Комунальному некомерційному підприємству "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади" створити спільну комісію з Комунальним 
некомерційним підприємством “Іршавський центр первинної медичної 
допомоги” Іршавської районної ради Закарпатської області (код ЄДРПОУ 
38456539) для приймання-передачі структурних підрозділів закладу охорони 
здоров’я згідно додатку 8, їх майна, нематеріальних активів та відповідних 
документів. Комісії до 31.12.2020 р. скласти акти приймання-передачі та подати 
на затвердження сесії Мукачівської міської ради. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 

міського голову А. Балогу. 
 
Міський голова                                                                             А. БАЛОГА 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток 1 
                                                                    до рішення  

2 позачергової сесії 
                                                                    Мукачівської міської ради 

                                                                    8-го скликання 
                                                                    03.12.2020 р. №32 

 
 

Перелік загальноосвітніх шкіл 
 

1. Залужанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Мукачівської районної 
ради Закарпатської області. 

 

2. Макарівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Мукачівської районної 
ради Закарпатської області. 

 

3. Барбівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Мукачівської районної 
ради Закарпатської області. 

 

4. Завидівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Мукачівської районної 
ради Закарпатської області. 

 

5. Ключарківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Мукачівської 
районної ради Закарпатської області. 

 

6. Пістрялівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Мукачівської 
районної ради Закарпатської області. 

 

7. Форношська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів з угорською мовою 
навчання Мукачівської районної ради Закарпатської області. 

 

 
Секретар міської ради                                                                            Я. Чубирко 
 
 
 



Додаток 2 
                                                                    до рішення  

2 позачергової сесії 
                                                                    Мукачівської міської ради 

                                                                    8-го скликання 
                                                                    03.12.2020 р. №32 

 
 

Перелік загальноосвітніх шкіл 
 
1. Опорний Доробратівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Іршавської районної ради Закарпатської області (в тому числі, Негрівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів — філія опорного Доробратівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 
області) 

 

2. Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс «Горбківська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
Іршавської районної ради Закарпатської області 

 
 
Секретар міської ради                                                                            Я. Чубирко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
                                                                    до рішення  

2 позачергової сесії 
                                                                    Мукачівської міської ради 

                                                                    8-го скликання 
                                                                    03.12.2020 р. №32 

 
 

Перелік дошкільних навчальних закладів 
 
1. Барбівський дошкільний навчальний заклад Макарівської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 
2.Завидівський дошкільний навчальний заклад Завидівської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 
3.Залужанський дошкільний навчальний заклад Залужанської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 
4.Ключарківський дошкільний навчальний заклад Ключарківської сільської 
ради Мукачівського району Закарпатської області 
5.Макарівський дошкільний навчальний заклад Макарівської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 
6.Пістрялівський дошкільний навчальний заклад Пістрялівської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 
7.Форношський дошкільний навчальний заклад Форношської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 
 
 

 
Секретар міської ради                                                                            Я. Чубирко 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 4 
                                                                    до рішення  

2 позачергової сесії 
                                                                    Мукачівської міської ради 

                                                                    8-го скликання 
                                                                    03.12.2020 р. №32 

 
 

Перелік дошкільних навчальних закладів 
 
1.Доробратівський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) загального 
розвитку Доробратівської сільської ради Іршавського району Закарпатської 
області 
2.Негрівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) загального 
розвитку Негрівської сільської ради Іршавського району Закарпатської області 
3.Комунальний заклад „Навчально-виховний комплекс Горбківська 
загальноосвітня школа I-II ступенів-дошкільний навчальний заклад” Іршавської 
районної ради Закарпатської області 
 
 

 
Секретар міської ради                                                                            Я. Чубирко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 5 
                                                                    до рішення  

2 позачергової сесії 
                                                                    Мукачівської міської ради 

                                                                    8-го скликання 
                                                                    03.12.2020 р. №32 

 
 

Перелік закладів культури: 
 

1. Клубні заклади: 
 

1.1. Будинок культури села Завидово 
1.2. Будинок культури села Макарьово 
1.3. Клуб села Пістрялово 
1.4. Клуб села Форнош 
1.5. Клуб села Ключарки 
 
 2.Бібліотеки-філії: 
 
2.1. Бібліотека-філія села Завидово 
2.2.Бібліотека-філія села Макарьово 
2.3.Бібліотека-філія села Пістрялово 
2.4.Бібліотека-філія села Форнош 
2.5.Бібліотека-філія села Ключарки 
2.6.Бібліотека-філія села Барбово 
2.7.Бібліотека-філія села Залужжя 

 
 
Секретар міської ради                                                                            Я. Чубирко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 6 
                                                                    до рішення  

2 позачергової сесії 
                                                                    Мукачівської міської ради 

                                                                    8-го скликання 
                                                                    03.12.2020 р. №32 

 
 

Перелік закладів культури: 
 

1. Клубні заклади: 
 

1.1. Клуб села Горбок 
1.2. Клуб села Негрово 
1.3. Клуб села Доробратово 
 
 
 2.Бібліотеки-філії: 
 
2.1. Бібліотека-філія села Негрово 
2.2. Бібліотека-філія села Доробратово 
 

 
 
Секретар міської ради                                                                            Я. Чубирко 
 
 
 

                                                                                       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 7 
                                                                    до рішення  

2 позачергової сесії 
                                                                    Мукачівської міської ради 

                                                                    8-го скликання 
                                                                    03.12.2020 р. №32 

 
Перелік структурних підрозділів Комунального некомерційного 

підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 
району" 

 
1. Ключарківська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини 
2. Макарівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини 
3. Завидівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини 
4. Залужанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини 
5. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Пістрялово  
6. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Форнош 
7. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Барбово 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                            Я. Чубирко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://micto.ua/komunalna-orhanizatsiia-ustanova-zaklad-tsentr-pervynnoi-medyko-sanitarnoi-dopomohy-mukachivskoho-raionu-i157822/makarivska-ambulatoriia-zahalnoi-praktyky-simeinoi-medytsyny-s44526/
https://micto.ua/komunalna-orhanizatsiia-ustanova-zaklad-tsentr-pervynnoi-medyko-sanitarnoi-dopomohy-mukachivskoho-raionu-i157822/fap-s-pistrialovo-s44551/
https://micto.ua/komunalna-orhanizatsiia-ustanova-zaklad-tsentr-pervynnoi-medyko-sanitarnoi-dopomohy-mukachivskoho-raionu-i157822/fap-s-pistrialovo-s44551/
https://micto.ua/komunalna-orhanizatsiia-ustanova-zaklad-tsentr-pervynnoi-medyko-sanitarnoi-dopomohy-mukachivskoho-raionu-i157822/fap-s-fornosh-s44563/


Додаток 8 
                                                                    до рішення  

2 позачергової сесії 
                                                                    Мукачівської міської ради 

                                                                    8-го скликання 
                                                                    03.12.2020 р. №32 

 
Перелік структурних підрозділів Комунального некомерційного 

підприємства “Іршавський центр первинної медичної допомоги” Іршавської 
районної ради Закарпатської області (код ЄДРПОУ 38456539) 

 
1.Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Доробратово 
2.Фельдшерсько-акушерський пункт с.Негрово 
3. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Горбок 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                            Я. Чубирко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://micto.ua/komunalnyi-zaklad-irshavskyi-tsentr-pervynnoi-medyko-sanitarnoi-dopomohy-i157818/ambulatoriia-zahalnoi-praktyky-simeinoi-medytsyny-s-nehrovo-s44333/
https://micto.ua/komunalnyi-zaklad-irshavskyi-tsentr-pervynnoi-medyko-sanitarnoi-dopomohy-i157818/ambulatoriia-zahalnoi-praktyky-simeinoi-medytsyny-s-nehrovo-s44333/

