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УКРАЇНА
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХLІІ сесія  VІІ скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я    № ___-42/2020

08 квітня 2020 року                                                                            м. Сторожинець

Про розгляд клопотання 
КНП «Сторожинецька ЦРЛ»

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Сторожинецька центральна районна лікарня» № 303 від 12.02.2020 року про передачу на баланс комунального підприємства нежитлової будівлі по вул. Грушевського, 3 у м.Сторожинець (додається), беручи до уваги лист архівного відділу районної державної адміністрації № 245 від 12.03.2020 року, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",
            
міська рада вирішила:

1. Передати/відмовити у передачі  з балансу Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області на баланс Комунального некомерційного підприємства «Сторожинецька центральна районна лікарня» нежитлову будівлю (використовується як неврологічне відділення КНП «Сторожинецька центральна районна лікарня»), інвентарний номер 10310205, яка знаходиться за адресою: м.Сторожинець вул.Грушевського, 3, балансовою вартістю 85 809 грн. (вісімдесят  п’ять тисяч вісімсот дев’ять грн.).
2. Організацію виконання рішення покласти на головних бухгалтерів Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області та Комунального некомерційного підприємства «Сторожинецька центральна районна лікарня» 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар міської ради                                                               Ігор МАТЕЙЧУК

Виконавець:
Завідувач сектору з квартирного обліку, приватизації житла та комунальної власності



    
Оксана АНДРІЯЩЕНКО 
   
Погоджено:
Перший заступник міського голови                                             

                   
Петро БРИЖАК

Начальник відділу організаційної 
та кадрової роботи


Аліна ПОБІЖАН

Начальник юридичного відділу

Аурел СИРБУ

Голова постійної комісії міської ради
з питань фінансів, соціально-економічного
розвитку, планування, бюджету



Станіслав ВОЙЦИЦЬКИЙ

Голова постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, культури, фізкультури і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики





Тамара ЧЕРНЯВСЬКА

Голова постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та перспективного планування, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, промисловості, транспорту та зв'язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього  та  малого  бізнесу, побутового та торгового обслуговування











Наталя КРИЧКА

Голова постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, інформованості населення







Дмитро БАЛІНОВ  


