
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Чотирнадцята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

 05 серпня 2022р. смт Ємільчине № 2213 

 

Про прийняття майна у комунальну 

власність селищної ради на баланс  

КНП «Ємільчинська лікарня» 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області та 

закріплення майна на праві 

оперативного управління  

 

 

           Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 2 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», враховуючи рішення Житомирської обласної ради від 14.07.2022р. №437 «Про 

передачу у комунальну власність територіальної громади Ємільчинської селищної ради 

автотранспортного засобу», рішення Ємільчинської селищної ради Житомирської області від 

22.06.2022р. № 2193 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 

громади Ємільчинської селищної ради автомобіля», рекомендації постійної комісії селищної 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності,  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти у комунальну власність Ємільчинської селищної ради Житомирської області на 

баланс КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 

(код ЄДРПОУ 01991659) та закріпити на праві оперативного управління майно, що 

передається зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської 

області з балансу КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», а саме: 

№ 

з/п 

Назва об’єкта, 

державний номерний 

знак 

Рік випуску Інвентарний 

номер 

Номер шасі Первісна 

вартість, 

грн. 

Балансова  

(залишкова) 

вартість, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Автомобіль  

УАЗ 396294 

АМ 3962 ВС 

2010 105100231 374100А0108447 

374100А0427077 

97500,00 0,00 

 

2. Затвердити склад комісії з приймання-передачі вищевказаного майна у складі: 

Євтух Володимир Петрович – голова комісії, заступник селищного голови; 



члени комісії:  

- Назар Віктор Іванович - керуючий справами виконавчого апарату Житомирської обласної 

ради;                                      

- Кемка Дарина Володимирівна – заступник начальника управління юридичної та кадрової 

роботи виконавчого апарату  Житомирської обласної ради; 

- Хижняк Тетяна Василівна – консультант відділу орендних відносин та економічного аналізу 

діяльності суб’єктів спільної власності управління майном виконавчого апарату 

Житомирської обласної ради; 

- Соляннікова Оксана Василівна – начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 

транспорту, комунальної власності Ємільчинської селищної ради;  

- Тищенко Наталія Василівна – головний бухгалтер КНП «Центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф» Житомирської обласної ради; 

-  Майструк Віктор Володимирович – головний механік КНП «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради; 

- Брановицька Наталія Іванівна – директор КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області; 

- Адамяк Валентина Леонідівна – головний бухгалтер КНП «Ємільчинська лікарня» 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області; 

- Мундер Антон Петрович - механік КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області. 

3. Комісії в місячний термін здійснити заходи, пов’язані з прийманням-передачею 

вищезазначеного майна, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія, перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про прийняття майна у комунальну власність селищної ради на баланс  КНП 

«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області та 

закріплення майна на праві оперативного управління» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. відсутній 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

8 19 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 




