
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  10 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 червня 2021          Мукачево №375

Про надання дозволу на безоплатне прийняття майна закладів 
медицини та охорони здоров'я, їх нематеріальних активів та відповідних 
документів Чинадіївської селищної територіальної громади в оперативне 
управління комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади»

Відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону 
здоров'я”, рішення Чинадіївської селищної ради №461 від 21.05.2021р. “ Про 
передачу майна закладів медицини та охорони здоров'я, їх нематеріальних 
активів та відповідних документів Чинадіївської селищної територіальної 
громади в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської 
територіальної громади»”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №9 від 22.06.2021 р.; 
23.06.2021 р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної 
політики (протокол №7 від  24.06.2021 р.),  керуючись п.26 ч.1 ст. 26, ч1. ст. 59, 
ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА:

      1. Надати дозвіл на безоплатне прийняття майна, нематеріальних активів 
та документів закладів медицини та охорони здоров'я Чинадіївської селищної 
територіальної громади в оперативне управління Комунальному 
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської територіальної громади».

2. Створити спільну комісію по прийняттю-передачі майна, 
нематеріальних активів та документів закладів медицини та охорони здоров'я 
Чинадіївської селищної територіальної громади в оперативне управління 
Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади».

3. Затвердити склад спільної комісії прийняття-передачі майна, 
нематеріальних активів та документів закладів медицини та охорони здоров'я 
Чинадіївської селищної територіальної громади в оперативне управління 
Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-



санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади» згідно з 
додатком до даного рішення.

4. Спільній комісії здійснити прийом-передачу майна, нематеріальних 
активів та документів закладів медицини та охорони здоров'я Чинадіївської 
селищної територіальної громади в оперативне управління Комунальному 
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської територіальної громади».

5.  Чинадіївській селищній раді прийняти програму розвитку та підтримки  
закладів охорони здоров'я, які є власністю Чинадіївської селищної 
територіальної громади.

6. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 
директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади» 
(Чубірко М.М.).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
гуманітарної політики.

Міський голова                                 А.БАЛОГА



                                                                                      Додаток до 
                                                                                       Рішення 10 сесії

Мукачівської міської ради
                                                                                     8-го скликання

                                                                                               25.06.2021 року №375

СКЛАД
Спільної комісії прийняття-передачі майна, нематеріальних активів та 

документів закладів медицини та охорони здоров'я Чинадіївської селищної 
територіальної громади в оперативне управління Комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської територіальної громади»

Співголови:
Співголова комісії  Чубірко Мирослава Михайлівна  - директор 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади»

Співголова комісії  Андрушко Володимир Миколайович  - Чинадіївський 
селищний голова

Члени комісії:
Гелеган Ганна Василівна - головний бухгалтер Чинадіївської селищної 

ради
Діус Наталія Іванівна - керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Чинадіївської селищної ради
Леманинець Василь Васильович - фахівець з публічних закупівель 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади»

Тягур Тетяна Іванівна - провідний економіст Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської територіальної громади»

Секретар міської ради                                                                        Я.ЧУБИРКО


