
 

 

 
 

 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХ сесії міської ради VІІI скликання 

 

23 грудня 2021 року № 23 

м. Шепетівка 

 

Про безоплатне прийняття об’єкта 

нерухомого майна у власність  

Шепетівської міської територіальної  

громади 

    

 
 Відповідно до статей  26 та 60, пункту 10 розділу V "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення 

Шепетівської районної ради Хмельницької області області № 12/11-2021 від 10.12.2021 

року «Про безоплатну передачу об’єкта нерухомого майна», у власність Шепетівської 

міської територіальної громади Хмельницької  області», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти у комунальну власність Шепетівської міської територіальної громади об’єкт 

нерухомого майна – будівлю побутово-оздоровчого комплексу «Милосердя» з комунальної 

власності Шепетівського районного територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) згідно з додатком (Додаток 1). 

2.  Визначити балансоутримувачем об’єкта нерухомого майна – будівлі побутово-

оздоровчого комплексу «Милосердя» - Шепетівський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

3.  Створити комісію з питань документального оформлення будівлі на баланс 

Шепетівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) у складі згідно з додатком (Додаток 2). 

4.  Балансоутримувачу здійснити всі заходи з обліку основних засобів згідно з чинним 

законодавством. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно 

до розподілу посадових обов’язків та на постійні комісії з питань соціально-економічного 

розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Олійник Г.В.) та комісію з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та 

спорту (голова комісії Собчук Н.М.).  

 

Міський голова                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ  

 



Додаток 1 

до рішення ХХ сесії міської ради  

VІІІ скликання  

23.12.2021 № 23 

 
Перелік 

нерухомого майна, яке пропонується для передачі у комунальну власність Шепетівської міської територіальної громади зі спільної 
власності територіальних громад міст, селищ, сіл Шепетівського району 

 
 

№ 

з/п 

Найменування 

нерухомого майна 

(об’єктів  

незавершеного 

будівництва) 

Реєстраційний 

номер об’єкта 

нерухомого 

майна 

Місце (адреса) 

знаходження 

об’єкту 

нерухомого 

майна 

Технічний опис 

та загальні 

характеристики 

майна 

Інформація про 

технічну документацію 

на майно, що 

передається разом з 

майном 

Загальна 

площа, кв. м. 

Вартість, грн. 

1 Побутово-

оздоровчий комплекс 

«Милосердя» 

1033639068255 Хмельницька 

обл.., 

Шепетівський 

район, с. 

Плесна, вул.. 

Миру, 53/3 

Загальна площа – 

324,5 кв.м. 

 

1. Технічний паспорт на 

будинок  

2. Правовстановлюючий 

документ 

3. Інформаційна довідка 

з ДРРПНМ 

324,5 10261,25 

 

 

Начальник управління праці  

та соціального захисту населення                                                                                                                                                                      Сергій БІЛАС 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                       Роман ВОЗНЮК 



Додаток 2 

до рішення ХХ сесії міської ради  

VІІІ скликання  

23.12.2021 № 23 

 

 

 

СКЛАД  
 

комісії з приймання – передачі об’єкта нерухомого майна 
 

 

 Безкоровайна Галина Григорівна   – заступник Шепетівського міського голови,  

          голова комісії; 

 Білас Сергій Григорович   – начальник управління праці та соціального  

          захисту населення Шепетівської міської ради, 

          член комісії; 

 Кучер Валентина Миколаївна   – начальник відділу бухгалтерського обліку та  

           звітності начальник управління праці та  

           соціального захисту населення Шепетівської  

           міської ради, член комісії; 

 Рибчинський Віктор Антонович  – директор Шепетівського територіального  

          центру соціального обслуговування (надання  

          соціальних послуг), член комісії; 

 Нестерук Ольга Іванівна   – головний бухгалтер Шепетівського   

          територіального центру соціального   

          обслуговування (надання соціальних послуг),  

          член комісії. 

  

 

 

Начальник управління праці  

та соціального захисту населення                                                                     Сергій БІЛАС 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                     Роман ВОЗНЮК 

 


