
 

  

 

              

УКРАЇНА 

Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

восьмого скликання 

(третя сесія) 
 

РІШЕННЯ  

 

від 24 грудня 2020 року                        м.Надвірна 

№ 38-3/2020 

 

Про надання згоди на прийняття в 

комунальну власність Надвірнянської міської 

ради майна КП «Надвірнянський 

некомерційний центр первинної медичної 

допомоги» з структурними підрозділами та 

входження до складу його засновників 

 

 

Відповідно до статей 43, 59, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

статті 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", пункту 39 

Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Закону України "Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності", Цивільного та Господарського 

кодексів України, міська рада 

в и р і ш и л а: 

 

1. Прийняти від  Надвірнянської районної ради  майнові права на юридичну особу — 

комунальне підприємство «Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної 

допомоги» Надвірнянської районної ради. 

2. Ввійти до складу засновників та власників комунального підприємства «Надвірнянський 

некомерційний центр первинної медичної допомоги» Надвірнянської районної ради. 

3. Прийняти у комунальну власність Надвірнянської міської територіальної громади майновий 

комплекс комунального підприємства «Надвірнянський некомерційний центр первинної 

медичної допомоги» Надвірнянської районної ради з структурними підрозділами, які 

розташовані на території м. Надвірна, сіл Молодків, Гвізд, Назавизів, Лісна Тарновиця, 

Парище, Лісна Велесниця, Верхній Майдан, Стримба, Лоєва, Красна: 

- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1 м.Надвірна 

 (м. Надвірна, вул.Федьковича, 4); 

- амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №2 м.Надвірна (м.Надвірна, вул. 

Руднєва , 24); 

- амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с.Парище (с.Парище, вул. Шевченка, 

96). 

- фельдшерсько-акушерський пункт с.Молодків (с. Молодків, вул. Шевченка, 62); 

- ФАП с. Гвізд (с.Гвізд, вул. Синяка, 110); 

- ФАП с. Назавизів (с.Назавизів, вул. Грушевського, 53); 

- ФАП с. Лісна Тарновиця (с. Лісна Тарновиця, вул. Грушевського, 17); 

- ФАП с. Верхній Майдан (с.Верхній Майдан, вул. Грушевського, б/н); 

- ФАП с. Стримба (с.Стримба, вул. Соборна, 17); 

- ФАП с.Лоєва (с.Лоєва, вул. Грушевського 117 Б); 

- ФАП с. Красна (с.Красна, вул. Шевченка, 139). 



4.  Змінити назву комунального підприємства «Надвірнянський некомерційний центр 

первинної медичної допомоги» Надвірнянської районної ради на комунальне підприємство 

«Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги» Надвірнянської 

міської ради. 

5. Затвердити статутний фонд комунального підприємства «Надвірнянський некомерційний 

центр первинної медичної допомоги» Надвірнянської міської ради в сумі 

5 000 грн. 00 коп. (п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

6. Затвердити Статут комунального підприємства «Надвірнянський некомерційний центр 

первинної медичної допомоги» Надвірнянської міської ради в новій редакції. 

7. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 08.12.2020 р. №19-2/2020 

«Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Надвірнянської міської ради 

майна  КП «Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги» з 

структурними підрозділами». 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань 

планування, бюджету, майна і власності  (голова комісії Новосельський Т.В.). 

 

 

Міський голова                                                                         Андрійович З.М. 

 

 

  


