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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Другої (позачергової)  сесії 

 

 

____________р.                              Летичів                                               №   

 

Про створення комісії  

з приймання-передачі комунального майна 

  

 Відповідно до ч.5 ст.16, 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», враховуючи рішення Летичівської 

районної ради від 20.10.2020р. № 2-39/2020 «Про зміну складу засновників КНП 

«Летичівська центральна районна лікарня» Летичівської районної ради, рішення 

Летичівської районної ради від 20.10.2020р. № 3-39/2020  «Про зміну складу 

засновників Летичівської центральної районної аптеки №14», рішення 

Летичівської районної ради від 20.10.2020р. № 4-39/2020 «Про зміну складу 

засновників КП Летичівської районної ради Летичівський спецлісгосп», 

рішення Летичівської районної ради від 20.10.2020р. № 5-39/2020 «Про 

передачу нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

Летичівського району, що перебувають в управлінні районної ради»,  

Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити комісію з питань приймання-передачі майна у комунальну 

власність Летичівської селищної ради (додаток 1) . 

2. Комісії здійснити приймання комунального майна на підставі актів 

приймання-передачі, із подальшим затвердженням актів на сесії 

Летичівської селищної ради.  

 



3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності взяти на баланс 

відповідне комунальне майно. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіу з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 

     

 

 

Селищний голова                           Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Летичівської селищної ради  

від  «__»______ 2020 року № __ 

 

 

Склад 

комісії з приймання-передачі комунального майна 

Летичівської селищної ради 

 

Голова комісії: 

Пузарецький Володимир Іванович - заступник селищного голови Летичівської 

селищної ради. 

 

Члени комісії: 

Зьомко Віктор Вікторович -  головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Летичівська центральна районна лікарня»; 

Скіданова Оксана Степанівна – головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Летичівська центральна районна лікарня»; 

Кремінський Леонід Леонтійович – директор КП «Летичівський спецлісгосп»; 

Заболотна Лілія Олександрівна – головний бухгалтер КП «Летичівський спец 

лісгосп»; 

Мельник Олена Анатоліївна – начальник відділу фінансів Летичівської районної 

державної адміністрації (за згодою); 

Провозьон Василь Миколайович – секретар Летичівської селищної ради; 

Смаглюк Людмила Дмитрівна – начальник відділу фінансів Летичівської 

селищної ради; 

Ваврик Наталя Миколаївна - начальник відділу бухгалтеського обліку та 

фінансової звітності Летичівської селищної ради; 

Кордиш Сергій Володимирович – начальник  відділу будівництва та 

архітектури Летичівської селищної ради; 

Коберник Олена Володимирівна- завідувач юридичним сектором Летичівської 

селищної ради; 

Слободянюк Руслан Сергійович – головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього 

середовища Летичівської селищної ради; 

Бондар Інна Василівна – головний спеціаліст земельного відділу Летичівської 

селищної ради 


