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БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

1 7  с е с і я  8  с к л и к а н н я  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

09.11.2021                                          м.Бар                                                № 15 

 

Про припинення права оперативного управління  

КП «Барська міська аптека» та закріплення об’єкта  

на праві оперативного управління за КНП «Барський  

медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»  

Барської міської ради 

 

З метою ефективного та раціонального використання майна 

комунальної власності Барської міської територіальної громади, 

враховуючи лист КНП «Барський медичний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Барської міської ради, керуючись ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 133, 137 

Господарського кодексу України, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право оперативного управління Комунальному 

підприємству «Барська міська аптека» на частину нежитлового 

приміщення площею 5,3 кв.м. розташованого за адресою: м. Бар, вул. 

Каштанова, 34, що призначене для здійснення діяльності з обігу 

наркотичних засобів та вилучити його з оперативного управління даного 

підприємства. 

 

2. Передати безоплатно Комунальному некомерційному 

підприємству «Барський медичний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Барської міської ради та закріпити на праві оперативного 

управління майно, зазначене у пункті 1 цього рішення. 

 

3. Створити комісію з приймання-передачі з балансу на баланс 

комунального майна Барської міської територіальної громади зазначеного у 

пункті 1 рішення, у наступному складі:  

Голова комісії: Мандрика Микола Іванович – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

Члени комісії: 

- Конарева Наталія Сергіївна - директор КП «Барська міська аптека»; 

- Капиця Володимир Миколайович – головний лікар КНП «Барський 

медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Барської міської 

ради; 



- Івашева Тетяна Анатоліївна – головний бухгалтер КНП «Барський 

медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Барської міської 

ради; 

- Подельнюк Олена Миколаївна – начальник Відділу житлово-

комунального господарства, комунальної власності та капітального 

будівництва Барської міської ради. 

 

4. Комісії скласти акт приймання-передачі майна, у порядку 

встановленому чинним законодавством. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту та зв’язку. 

 
 

 

Міський голова                            Володимир САВОЛЮК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


