
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

ХVІ позачергова сесія VII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

02 жовтня 2020 року         № 2258 

м. Бібрка 

 

Про прийняття зі спільної власності територіальних громад Перемишлянського району  

у власність Бібрської міської ради майна Бібрської районної лікарні 
Розглянувши рішення XL сесії VII скликання Перемишлянської районної ради № 744 від 

24.09.2020 р. «Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл та міст 

Перемишлянського району в комунальну власність міських та сільських рад району майна, що 

знаходиться на території відповідних рад», та додаток 2 до цього рішення, керуючись Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

Цивільним та Господарським Кодексами України, Прикінцевими та перехідними положеннями 

Бюджетного Кодексу України, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад Перемишлянського району 

у власність Бібрської міської ради основні засоби, нематеріальні активи та інвентар Бібрської 

районної лікарні, що розташовані на території Бібрської міської ради, а саме: 

терапевтичний корпус (корпус лікарні) 

адмінкорпус 

будинок лабораторії 

стерилізаційну 

патолого-анатомічне відділення 

морг-пральня 

гараж 

сарай 

конюшня. 

2. Створити спільну комісію Бібрської міської ради та Перемишлянської районної ради з 

передачі безоплатно зі спільної власності територіальних громад Перемишлянського району у 

власність Бібрської міської ради майна у складі згідно з додатком 1. 

3. Спільній комісії Бібрської міської ради та Перемишлянської районної ради з передачі зі 

спільної власності територіальних громад Перемишлянського району у власність Бібрської 

міської ради майна забезпечити передачу майнових комплексів, основних засобів, 

нематеріальних активів та інвентарю згідно з вимогами чинного законодавства та їх передачу в 

оперативне управління.  

4. Передати на праві оперативного управління комунальному некомерційному підприємству 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради основні засоби, нематеріальні активи та 

інвентар Бібрської районної лікарні. 

5. Директору комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» (або в.о. 

директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня») Бібрської 

міської ради забезпечити прийняття в оперативне управління майнових комплексів, основних 

засобів, нематеріальних активів та інвентарю згідно з вимогами чинного законодавства. 

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

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту та з 

гуманітарних питань. 

 

 

Бібрський міський голова ________________________________ Гринус Р.Я. 



Додаток 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 2258 від 02.10.2020 

 

Склад комісії 

із передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст 

Перемишлянського району у власність Бібрської міської ради 

 

Голова комісії: 

- заступник Бібрського міського голови з гуманітарних питань  

Довгаль Оксана Володимирівна. 

Заступник голови комісії: 

- заступник голови Перемишлянської районної ради  

Мартиняк Тарас Васильович 

Члени комісії: 

- заступник Бібрського міського голови з фінансово-економічних питань  

Заблоцький Максим Андрійович; 

- начальник відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю  

Сенишин Орислава Степанівна; 

- головний бухгалтер Бібрської міської ради 

Христіна Катерина Вікторівна; 

- начальник відділу з питань управління комунальним майном спільної власності 

територіальних громад сіл і міст Перемишлянського району  

Марків Ярослав Степанович; 

- завідувач сектору з правових питань та інвестицій Перемишлянської районної ради  

Слюбик Богдан Степанович; 

- в.о. директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради 

Донцова Ірина Євгенівна; 

- головний лікар Бібрської районної лікарні 

Курч Ігор Миколайович; 

- завідувач терапевтичного відділення Бібрської районної лікарні  

Бойко Наталія Євгенівна; 

- завідувач неврологічного відділення Бібрської районної лікарні  

Дучій Ольга Володимирівна.; 

- завідувач дитячого відділення Бібрської районної лікарні  

Довбецький Петро Павлович; 

- завідувач хірургічного відділення Бібрської районної лікарні  

Ключинська Лариса Ігорівна; 

- головний лікар КП «Перемишлянська центральна районна лікарня»  

Лівий Богдан Васильович; 

- головний бухгалтер КП «Перемишлянська центральна районна лікарня»  

Свір Ірина Василівна; 

- заступник голови (депутат) постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту Бібрської міської ради (за згодою) 

Курдина Михайло Володимирович. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради ________________________________ Стах І.Я. 


