
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

25 березня 2021__ року                     Старокостянтинів                                            № _104__ 

 

 

Про прийняття на баланс                         

майна комунальної власності 

Старокостянтинівської територіальної 

громади  

 

 

Згідно з рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 26 лютого 

2021 року № 43/3/VIII «Про прийняття майна із спільної власності 

територіальних громад Старокостянтинівського району у комунальну власність 

Старокостянтинівської міської територіальної громади», з метою належного 

утримання та обслуговування комунального майна Старокостянтинівської 

міської територіальної громади, керуючись статтею 29, пунктом 5 статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (Людмила АВРАМЕНКО) прийняти 

безоплатно на баланс виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

майно відповідно фінансової (ліквідаційної) звітності сільських рад 

Старокостянтинівського району згідно з додатком 1. 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК) прийняти безоплатно на баланс управління 

майно сільських рад Старокостянтинівського району згідно з додатком 2. 

 

3. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ) прийняти 

безоплатно на баланс управління майно сільських рад Старокостянтинівського 

району згідно з додатком 3. 
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4. Комунальному некомерційному підприємству «Старокостянтинівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської 

ради (Анатолій ШВЕЦЬ) прийняти безоплатно на баланс підприємства майно 

сільських рад згідно з додатком 4. 

 

5. Комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК) прийняти безоплатно на 

баланс підприємства майно сільських рад Старокостянтинівського району 

згідно з додатком 5. 

 

6. Комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради (Володимир БУЛИЧ) прийняти безоплатно 

на баланс підприємства майно сільських рад Старокостянтинівського району 

згідно з додатком 6. 

 

7. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради (Ігор МОРОЗ) 

прийняти безоплатно на баланс підприємства майно сільських рад 

Старокостянтинівського району згідно з додатком 7. 

 

8. Комунальному підприємству «Міськсвітло» Старокостянтинівської 

міської ради (Володимир КУХАР) прийняти безоплатно на баланс 

підприємства майно сільських рад Старокостянтинівського району згідно з 

додатком 8. 

 

9. Комунальному підприємству «Аварійно-рятувальна служба 

Старокостянтинівської міської ради» (Степан ПОЛУПАН) прийняти 

безоплатно на баланс підприємства майно сільських рад 

Старокостянтинівського району згідно з додатком 9. 

 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


