УКРАЇНА

СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА РАДА
позачергова вісімнадцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
28.12.2016

м.Свалява

№ 160

Про передачу майна спільної власності
територіальних громад сіл, міста району
Відповідно до п. 20 частини першої ст. 43, ст. 60, п. 10 розділу V Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», постанови Кабінету Міністрів
України від 8 квітня 2015 р. № 214 «Про затвердження Методики формування
спроможних територіальних громад», розглянувши клопотання Полянської
сільської ради від 21.12.2016 р. № 608/02-06 та з урахуванням рекомендацій
постійних комісій районна рада вирішила:
1.Передати в комунальну власність Полянської сільської об’єднаної
територіальної громади будівлі і споруди закладів освіти та охорони здоров’я
згідно з додатком, що перебувають у спільній власності територіальних громад
сіл та міста району.
2.Відділам райдержадміністрації: освіти (Грабар Е.В.), охорони здоров’я
(Габрон А.А.), культури і туризму (Шелеп Н.А.) в установленому законом
порядку передати в комунальну власність Полянської сільської об’єднаної
територіальної громади майно, що перебуває в оперативному управлінні,
відповідно закладів освіти, охорони здоров’я та культури, розташованих на
території Полянської сільської об’єднаної територіальної громади.
3.Відділу управління майном району районної ради (Вальо Р.В.)
здійснити необхідні організаційно-правові заходи щодо приймання - передачі
зазначених в додатку цього рішення об’єктів згідно з чинним законодавством.
4.Виключити з переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл та міст району, затверджених рішенням районної ради від 26 грудня
2006 р. № 90 будівлі і споруди згідно з додатком цього рішення (додається).
5.Уповноважити відділи райдержадміністрації: освіти (Грабар Е.В.),
охорони здоров’я (Габрон А.А.), культури і туризму (Шелеп Н.А.) в
установленому законом прядку припинити діяльність підпорядкованих
закладів, розташованих на території Полянської сільської об’єднаної
територіальної громади, шляхом їх ліквідації (скороченням) та здійснити
організаційні заходи згідно з чинним законодавством, пов’язані з їх ліквідацією

(скороченням) посад, переведенням та звільненням працівників відповідних
закладів.
6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Русин В.П., постійну комісію районної ради з
питань управління майном спільної власності територіальних громад району,
житлово-комунального господарства, постійну комісію з питань освіти,
культури, молоді, спорту та соціального захисту населення та постійну комісію
з питань фінансів та бюджету.

Голова ради

М.Ливч

Додаток
до рішення районної ради
28.12.2016 р. № 160

Будівлі і споруди
спільної власності територіальних громад сіл та міста району
що передаються у комунальну власність Полянської об’єднаної
територіальної громади
1.Будівлі та споруди закладів освіти:
1) Полянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, за адресою
с.Поляна, вул.Духновича, 59;
2) Плосківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, за адресою
с.Плоске, 266;
3) Оленівська загальноосвітня школа І ступеня, за адресою
с.Оленево, 61;
4) Павлівська загальноосвітня школа І ступеня, за адресою
с.Павлово, 119;
5) Плоскопотікська загальноосвітня школа І ступеня, за адресою
с.Плоский Потік, 1;
6) Яківська
загальноосвітня
школа
І
ступеня,
за
адресою
с.Яківське, 78;
7) Родниківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, за адресою
с.Родниківка, 73;
8) Уклинська загальноосвітня школа І ступеня (частина будівлі заг. пл.
65,6 м2), поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, за адресою с.Уклин, 63.
2.Будівлі та споруди закладів охорони здоровя:
1) амбулаторія загальної практики сімейної медицини за адресою с.Поляна,
вул. Духновича, 108;
2) фельдшерсько- акушерський пункт за адресою с.Уклин, 84.

Заступник голови ради

К.Стегура

