
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

П ’ Я ТА  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/5/41                     від 11 лютого 2021 року 

 

Про передачу з комунальної власності  

Збаразької міської ради майна  

у власність Вишнівецької селищної ради 

 

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 

724-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Тернопільської області", постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 вересня 1998 року №1482 "Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності", відповідно до законів України "Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності", постанови 

Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про внесення змін 

до деяких Законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад", Цивільного кодексу України, враховуючи 

звернення Вишнівецької селищної ради від 22 січня 2021 року №52/1-1-12, 

керуючись ст. ст. 25, 26, 32, 59, 60, пунктів 62, 10 розділу V "Прикінцеві і 

перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати з комунальної власності Збаразької міської ради до 

комунальної власності Вишнівецької селищної ради основні засоби, малоцінні 

необоротні матеріальні активи, товарно-матеріальні цінності наступних 

структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства 

"Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги Збаразької міської 

ради, які знаходяться на території Вишнівецької селищної ради: 

1) Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Великі Вікнини  

(вул. Кавказька, 18, с. Великі Вікнини, Збаразького району Тернопільської 

області), товарно-матеріальні цінності, малоцінні необоротні матеріальні 

активи, основні засоби (згідно останньої суцільної інвентаризації), в тому числі 

автомобіль Renault DUSTER універсал, об’єм двигуна 1598, білого кольору, 

номер шасі VF1HJD40664630400, ДНЗ ВО4691СМ ; 



2) Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Великий 

Кубинець (вул. Коцюбинського, 7, с. Великий Кунинець, Збаразького району 

Тернопільської області, 47336), товарно-матеріальні цінності, малоцінні 

необоротні матеріальні активи, основні засоби (згідно останньої суцільної 

інвентаризації), в тому числі автомобіль Renault DUSTER універсал, об’єм 

двигуна 1598, білого кольору, номер шасі VF1HJD40664231762, ДНЗ 

ВО2980СС; 

3) Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Залісці (вул. 

Шевченківська, 20 с. Залісці Збаразького району Тернопільської області), 

товарно-матеріальні цінності, малоцінні необоротні матеріальні активи, основні 

засоби(згідно останньої суцільної інвентаризації), в тому числі автомобіль 

Renault DUSTER універсал, об’єм двигуна 1598, білого кольору, номер шасі 

VF1HJD40664630459, ДНЗ ВО4718СІ; 

4) Фельдшерсько - акушерський пункт с. Кривчики (вул. Шкільна, 63 с. 

Кривчики Збаразького району Тернопільської області), малоцінні необоротні 

матеріальні активи, основні засоби, товарно-матеріальні цінності (згідно 

останньої суцільної інвентаризації); 

5) Фельдшерський пункт с. Гнидава (вул. Шкільна, 15 с. Гнидава 

Збаразького району Тернопільської області), малоцінні необоротні матеріальні 

активи, основні засоби, товарно-матеріальні цінності (згідно останньої 

суцільної інвентаризації); 

6) Фельдшерський пункт с. Діброва (вул. Шевченка, 34 с. Діброва 

Збаразького району Тернопільської області), малоцінні необоротні матеріальні 

активи, основні засоби, товарно-матеріальні цінності (згідно останньої 

суцільної інвентаризації); 

7) Фельдшерський пункт с. Коханівка (вул. Грушевського, 7, с. Коханівка 

Збаразького району Тернопільської області), малоцінні необоротні матеріальні 

активи, основні засоби, товарно-матеріальні цінності (згідно останньої 

суцільної інвентаризації); 

8) Фельдшерський пункт с. Котюжини (вул. Сільська, 30, с. Котюжини 

Збаразького    району Тернопільської області), малоцінні необоротні 

матеріальні активи, основні засоби, товарно-матеріальні цінності (згідно 

останньої суцільної інвентаризації); 

9) Фельдшерський пункт с. Лози (вул. Гагаріна, 34 А, с. Лози Збаразького 

району Тернопільської області), малоцінні необоротні матеріальні активи, 

основні засоби, товарно-матеріальні цінності (згідно останньої суцільної 

інвентаризації); 

10) Фельдшерський пункт с. Малі Вікнини  (вул. Дружби, 94, с. Малі Вікнини 

Збаразького району Тернопільської області), малоцінні необоротні матеріальні 

активи, основні засоби, товарно-матеріальні цінності (згідно останньої 

суцільної інвентаризації); 

11) Фельдшерський пункт с. Малий Кунинець (вул. Гагаріна, 34, с. Малий 

Кунинець Збаразького району Тернопільської області), малоцінні необоротні 

матеріальні активи, основні засоби, товарно-матеріальні цінності (згідно 

останньої суцільної інвентаризації); 

12) Фельдшерський пункт с. Великий Раковець (вул. Грушевського, 48А, с. 

Великий Раковець Збаразького району Тернопільської  області), малоцінні 



необоротні матеріальні активи, основні засоби, товарно-матеріальні цінності 

(згідно останньої суцільної інвентаризації); 

13) Фельдшерський пункт с. Малий Раковець (вул. Шевченка, 14 А, с. Малий 

Раковець Збаразького району Тернопільської області), малоцінні необоротні 

матеріальні активи, основні засоби, товарно-матеріальні цінності (згідно 

останньої суцільної інвентаризації). 

2. Міському голові створити комісію з приймання – передачі майна 

структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства 

"Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської 

ради, малоцінних необоротних матеріальних активів, основних засобів, 

товарно-матеріальних цінностей у власність Вишнівецької селищної ради із 

включенням за згодою представників Вишнівецької селищної ради, Збаразької 

міської ради та Комунального некомерційного підприємства "Збаразький центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради. 

3. Здійснити приймання–передачу  малоцінних необоротних матеріальних 

активів, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей вищезазначених 

структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства 

"Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської 

ради, у власність Вишнівецької селищної ради із комунальної власності 

Збаразької міської ради відповідно до норм чинного законодавства. 

 

Збаразький міський голова                       Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


