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БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

П р о є к т  Р І Ш Е Н Н Я  
 

Про передачу права оперативного управління 

майном комунальної власності 

 

                 Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення 29  сесії Барської міської ради від 27.10.2022 за № 4.4 «Про передачу 

майна з балансу КНП «БМЦПМСД»  на баланс Барської міської ради», рішення 

виконавчого комітету  від 10.11.2022  №19 «Про  поділ нежитлових приміщень за 

адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с-ще Бар, вул. Кармелюка, 63», міська 

рада вирішила: 

1. Передати майно комунальної власності Барської міської територіальної громади, що 

обліковується на балансі Барської міської ради  в оперативне управління Комунальному 

некомерційному підприємству «Барський медичний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Барської міської ради, а саме:  нежитлові приміщення, що  розташовані за 

адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с-ще Бар, вул. Кармелюка, 63, 

орієнтовною площею 1208,2 кв. м. 

2. Для виконання п. 1  даного рішення створити комісію у наступному складі: Голова 

комісії: Мандрика Микола – заступник міського голови з питань виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 

- Капиця Володимир, головний лікар КНП «Барський  медичний центр  первинної медико-

санітарної допомоги» Барської міської ради; 

- Івашева Тетяна, головний бухгалтер КНП «Барський медичний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Барської міської ради; 

- Пішко Лариса, головний бухгалтер Барської міської ради; 

- Подельнюк Олена, начальник Відділу ЖКГ, КВ та КБ Барської міської ради; 

- Куций Олександр, начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу. 

3. Комісії скласти відповідний акт приймання-передачі майна згідно вимог чинного 

законодавства. 

4. Уповноважити міського голову Саволюка Володимира затвердити акт приймання-

передачі даного майна. 

5. КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Барської 

міської ради виготовити технічний паспорт на нерухоме майно вказане в п. 1 даного 

рішення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності 

транспорту та зв’язку (голова комісії –Мандра Віктор). 

Секретар міської ради Ірина МЕЛЬНИК                                            ___________________ 
 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Юрій ГВОЗДЯР     ___________________ 

  

Начальник відділу юридичного забезпечення  

та персоналу Олександр КУЦИЙ                                                         ___________________ 

 

Начальник фінансово-господарського відділу –  



головний бухгалтер  Лариса ПІШКО                                                   ___________________ 

 

 

Начальник Відділу ЖКГ,КВ та КБ Олена ПОДЕЛЬНЮК               ___________________ 
 


