
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
___ лютого  2019 року                               м. Шепетівка                                        № ____ 

 
Про  звернення  до  Хмельницької  

обласної ради    

 

 

 

           Розглянувши лист директора комунального некомерційного підприємства 

«Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради 

Градомського В.В., з проханням щодо передачі в спільну власність територіальної 

громади міста окремих приміщень, необхідних для розміщення додаткової амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи потребу мешканців міста в наближенні 

медичних послуг до місця проживання, виконавчий комітет Шепетівської міської ради   

ВИРІШИВ:  

 

1. Затвердити текст звернення виконавчого комітету Шепетівської міської ради до 

Хмельницької обласної ради та Хмельницької обласної державної адміністрації (текст 

звернення додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Стасюк Н.В. 

  

Міський голова                                                                                                      М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Додаток   

                                                                                       до рішення виконавчого 

     комітету міської ради 

                                                                                       від ____.02.2019 р. № ____ 

 
Звернення 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

до Хмельницької обласної ради та 

Хмельницької обласної державної адміністрації  
 

 

Виконавчий  комітет Шепетівської міської ради  звертається до Хмельницької обласної 

ради та Хмельницької обласної державної адміністрації з пропозицією передати безоплатно 

із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області до 

спільної власності територіальної  громади м. Шепетівки приміщення окремої будівлі, 

загальною площею 257,2  кв.м, які знаходяться за адресою: вул. В. Котика, 70,   

м. Шепетівка та перебувають на балансі Державної установи «Хмельницький обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», з метою подальшої їх передачі 

на баланс комунального некомерційного підприємства «Шепетівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради»  для розміщення 

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. 

 

        Додатково повідомляємо що на прилеглій території знаходиться приміщення і земельна 

ділянка комунального некомерційного підприємства «Шепетівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради», що є власністю 

територіальної громади м. Шепетівки. 

 

У разі позитивного вирішення даного питання, вищевказане приміщення буде 

використовуватись як міський центр первинної медико-санітарної допомоги, що значно 

наблизить і покращить надання первинної медичної допомоги жителям міста. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету        В.Рачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


