
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                СМІЛЯНСЬКИЙ  РАЙОНУ       ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
___.12.2020 №  4  -  /VIII

Про прийняття у комунальну власність
Тернівської сільської ради об’єкта спільної
 комунальної власності громад 
Смілянського району, комунальне підприємство 
«Смілянський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Смілянської 
районної ради Черкаської

Відповідно до положень ст. ст. 25, 26, пункту 2 статті 60 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  закону  України  «Про  передачу
об’єктів  права  державної  та  комунальної  власності»,  рішення  Смілянської
районної ради від22 жовтня 2020 року № 63-6/VII «Про безоплатну передачу
юридичної особи - комунального некомерційного підприємства «Смілянський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної
ради  Черкаської  області,  його  нерухомого,  рухомого  майна  та  інших
необоротних активів  зі  спільної  власності  територіальних громад сіл,  селищ
Смілянського району Черкаської області у комунальну  власність  Тернівської
сільської ради», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Прийняти безоплатно об’єкт спільної власності територіальних громад
сіл, селищ Смілянського району у комунальну власність Тернівської сільської
ради  комунальне  некомерційне  підприємство «Смілянський  районний  центр
первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради Черкаської
області,  його  нерухомого,  рухомого  майна  та  інших  необоротних  активів  зі
спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  Смілянського  району
Черкаської області у комунальну  власність  Тернівської сільської ради» права,
які обліковані  на  балансі  підприємства,  яке  розташоване  за  адресою:  20705,
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Тараса  Шевченка, 1.

2.  Уповноважити сільського голову Тернівської сільської ради заключити
договір  співробітництва  територіальних  громад  із  об’єднаними
територіальними  громадами  для  утримання  комунального  некомерційного
підприємства  «Смілянський  районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» на умовах рівного співфінансування на душу населення терміном на
5 років.

3.  Створити комісію з питань передачі  цілісного майнового комплексу
комунального  некомерційного  підприємства  «Смілянський  районний  центр



первинної медико-санітарної допомоги»  Смілянської районної ради Черкаської
області  зі  спільної власності  територіальних громад сіл, селищ Смілянського
району у комунальну власність Тернівської сільської ради (далі- Комісія) згідно
з додатком 1.

4.  Виступити  засновником  комунального  некомерційного  підприємства
«Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

5.  Визначити  місцезнаходження  юридичної  особи  -  комунального
некомерційного  підприємства  «Смілянський  районний  центр  первинної
медико-санітарної допомоги» -  20735, Черкаська область, Смілянський р-н,
с.Попівка, вул. Центральна, 54.

6.  Комісії:
6.1  провести  процедуру  прийому-передачі  цілісного  майнового

комплексу  комунального  некомерційного  підприємства  «Смілянський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної
ради Черкаської області зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Смілянського району у комунальну власність Тернівської сільської ради;

6.2  скласти  акт  прийому-передачі  майна,  яке  обліковується  на  балансі
комунального  некомерційного  підприємства  «Смілянський  районний  центр
первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради Черкаської
області,  акт  скріпити  підписами  та  печатками  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства.

6.3.  подати  акт  прийому-передачі  майна,  яке  обліковується  на  балансі
підприємства,  на  наступну  сесію  Тернівької  сільської  ради  для  подальшого
затвердження.

7. доручити  головному  лікарю  комунального  некомерційного
підприємства  «Смілянський  районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Смілянської  районної  ради  Черкаської  області  Проценко  Тетяні
Григорівні підготувати  проект  Статуту  комунального  некомерційного
підприємства  «Смілянський  районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Тернівської сільської ради Черкаської області та подати на розгляд
сесії сільської ради для затвердження.

8.  контроль за  виконанням цього рішення покладаю на постійнікомісії
сільської ради з питань благоустрою, природних ресурсів, екології, техногенної
безпеки,  комунальної  власності  та  комунального  господарства;  з  питань
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва, інфраструктури та транспорту.

Сільський   голова          Юрій    КРИВДА 


