
 

 

 

 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

                                                         РІШЕННЯ 
VII сесії міської ради  VIII скликання 

 

від   25 березня    2021 року    № 19      

 

Про надання згоди  на проведення 

будівельних робіт 

 

У зв’язку із зміною форми власності,  а саме передачею із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища Шепетівського району до комунальної власності 

Шепетівської міської територіальної громади КНП «Шепетівська центральна районна 

лікарня» Шепетівського району та зміною  назви закладу з «Комунальне некомерційне 

підприємство «Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівської районної ради 

Хмельницької області на «Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області», з метою 

забезпечення проведення будівельних робіт  по об’єкту «Реконструкція відділення 

невідкладної медичної допомоги КНП «Шепетівська ЦРЛ» за адресою: 30400, Хмельницька 

обл., м.Шепетівка, вул.В.Котика,85», враховуючи рішення Шепетівської районної ради від 4 

листопада 2020 року №21/55-2020 «Про надання згоди на проведення будівельних робіт», 

рішення Шепетівської міської ради  від 25 лютого 2021 року № 45 «Про внесення змін до 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік» та керуючись ст.26,60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати згоду на проведення державним підприємствам «Хмельницька обласна 

служба єдиного замовника» будівельних робіт з реконструкції відділення невідкладної 

медичної  допомоги  КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»  по об’єкту 

«Реконструкція відділення невідкладної медичної допомоги КНП «Шепетівська ЦРЛ» за 

адресою: 30400, Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.В.Котика,85» за кошти, які враховані у 

бюджеті міської територіальної громади (рішення сесії міської ради від 25 лютого 2021 року 

№ 45 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 

рік»), визначивши одержувачем даних коштів державне підприємство «Хмельницька обласна 

служба єдиного замовника» відповідно до п.38 ст.2  Бюджетного кодексу України . 

         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та  фінансів (голова комісії 

Олійник Г.В.) та начальника фінансового управління Дрища В.О. 

 

 

 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ 

 



 

 

 

Готував: 

 

Начальник фінансового управління    Василь ДРИЩ 

 

Погоджено:  

 

Головний спеціаліст   юридичного відділу                           Ганна ГРИГОРЧУК 

 

Секретар міської ради                                                            Роман ВОЗНЮК  

 


