УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ№
11.11.2016 року

Іллінці

5 сесія 8 скликання

Про надання згоди на прийняття
майна в комунальну власність
Іллінецької міської об’єднаної
громади
Враховуючи, що з 1 січня 2017 року заклади освіти, а саме дошкільні
навчальні заклади та загальноосвітні школи, а також заклади первинної
медико-санітарної допомоги, що розташовані на території Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади будуть
відповідно вимог ст.89
Бюджетного Кодексу України фінансуватися з міського бюджету за рахунок
освітньої та медичної субвенцій, яка надходитиме з Державного Бюджету,
для забезпечення повноцінного функціонування з 01.01.2017 року шкіл,
амбулаторій, ФАПів, ФП, що розташовані на території Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендацію постійної
комісії з питань управління комунальною власністю територіальної громади,
торгівельного і побутового обслуговування населення та підприємницької
діяльності, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» міська рада
ВИРІШИЛА
1.Надати згоду на прийняття із спільної комунальної власності громад
Іллінецького району у власність Іллінецької міської
об’єднаної
територіальної громади наступні об’єкти:
1. Освітні заклади з цілісними майновими комплексами:
- Жорнищенська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Жаданівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1;
- Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;
- Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3;
- Красненьківська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Хрінівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Якубівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Василівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

- Лисогірська ЗОШ І-ІІ ст.;
- Павлівська ЗОШ І-ІІ ст..

2. Медичні заклади з цілісними майновими комплексами:
- ФП с. Якубівка;
- ФП с. Уланівка;
- ФАП с. Жадани;
- ФАП с. Хринівка;
- ФАП с. Пархомівка;
- ФАП с. Борисівка;
- ФП с. Неменка;
- ФП с. Василівка;
- ФАП с. Павлівка;
- ФП с. Лиса Гора;
- ФАП с. Красненьке;
- ФП с. Слобідка,
- Іллінецька амбулаторія ЗПСМ;
- Жорницька амбулаторія ЗПСМ;
- Сороцька амбулаторія ЗПСМ.
- медичний пункт тимчасового базування в с. Лугова.
- медичний пункт тимчасового базування в с. Шевченкове.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
управління
комунальною
власністю
територіальної
громади,
торгівельного і побутового обслуговування населення та підприємницької
діяльності.

Міський голова

В. Ящук

