
 
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  

ОД И Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

Д РУ Г Е  З АС І Д А Н Н Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/11/91              від 19 листопада 2021 року 

Про затвердження  

передавального акту   

 

Розглянувши передавальний акт комунального некомерційного 

підприємства "Максимівська лікарня" Збаразької міської ради, керуючись 

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до 

рішення Збаразької міської ради №VІІІ/10/4 від 31.08.2021 "Про реорганізацію 

комунального некомерційного підприємства "Максимівська лікарня" Збаразької 

міської ради та створення відділення стаціонарного догляду Збаразького 

районного комунального територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Збаразької міської ради Тернопільської області", 

враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії Збаразької 

міської ради з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та 

комунальної власності, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт комунального некомерційного 

підприємства "Максимівська лікарня" Збаразької міської ради (додається). 

 

 

Збаразький міський голова          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Збаразької міської ради 

від 19 листопада 2021 року №VIII/11/__ 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

об’єктів нерухомого майна з власності комунального некомерційного 

підприємства "Максимівська лікарня" Збаразької міської ради у власність 

Збаразького районного комунального територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Збаразької міської ради 

Тернопільської області 

 

Комісія, створена відповідно до рішення сесії Збаразької міської ради від 

31 серпня 2021 року №VІІІ/10/4 "Про реорганізацію комунального 

некомерційного підприємства "Максимівська лікарня" Збаразької міської ради 

та створення відділення стаціонарного догляду Збаразького районного 

комунального територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Збаразької міської ради Тернопільської області" у складі: 

 

Голови комісії: тимчасово виконувача обов’язків директора комунального 

некомерційного підприємства "Максимівська лікарня" Збаразької міської ради – 

Дудар Наталії Ярославівни;  

Секретаря комісії: головного бухгалтера комунального некомерційного 

підприємства "Максимівська лікарня" Збаразької міської ради – Байдецької 

Любов Ярославівни. 

 

Членів комісії: заступника директора Збаразького районного комунального 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Збаразької міської ради Тернопільської області – Канафара Володимира 

Васильовича; завідувача сектору охорони здоров’я відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської ради – Левчук Ольги Сергіївни; 

головного бухгалтера Збаразького районного комунального територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) збаразької 

міської ради Тернопільської області – Михальчук Ольги Валентинівни; 

завідувача господарством комунального некомерційного підприємства 

"Максимівська лікарня" Збаразької міської ради – Петровської Любов 

Михайлівни. 

 

29 жовтня 2021 року провела обстеження об’єктів передачі за адресою: вул. 

Шевченка, 41, с. Максимівка, Тернопільський район, Україна, 47302. 



Комісія встановила: 

 

До складу об’єктів передачі входять: основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, виробничі запаси. Відсутні інвентарні картки обліку 

основних засобів комунального некомерційного підприємства "Максимівська 

лікарня" Збаразької міської ради. 

Вартість основних засобів: 

первісна вартість                179841  грн. 00 коп. 

балансова вартість         98562 грн. 88 коп. 

Вартість інших необоротних матеріальних активів: 

первісна вартість                57486  грн. 33 коп. 

балансова вартість        28743 грн. 16 коп. 

Вартість виробничих запасів – 22108 грн. 42 коп. 

Разом з об’єктом передається технічна документація на соляну кімнату на 

16 аркушах. 

До передавального акту додаються матеріали інвентаризації (104, 106, 

113, 2011, 2012 – рахунки бухгалтерського обліку) на 15 аркушах. 

 

Передавальний акт складено в трьох примірниках і залишено кожній із 

сторін по одному примірнику. 

 

Голова комісії       Дудар Н.Я. 

 

Секретар комісії                        Байдецька Л.Я. 

 

Члени комісії: 

 

                                                                                           Канафар В.В.  

                                                                                           Левчук О . С. 

                                                                                           Михальчук О.В. 

                                                                                           Петровська Л.М. 


