
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Четверта сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 12 березня 2021 № 63-4/2021 

село Зелена  

 

Про передачу майнових комплексів  
в оперативне управління  
КП «Пасічнянський некомерційний  
центр первинної медичної допомоги» 

 

 

З метою належної організації роботи КП «Пасічнянський некомерційний 
центр первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської ради, 
керуючись п. 31 ч. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сільська рада: 

ВИРІШИЛА: 
1.Передати в оперативне управління КП «Пасічнянський некомерційний 

центр первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської ради майнові 
комплекси закладів первинної медичної допомоги згідно з додатком. 

2.Створити комісію  для  передачі  майна  в складі: 
- Крошков В. Ю. – заступник сільського голови, голова комісії; 
- Павлюк О. В. –  головний бухгалтер; 
- Лавринович О. М.–т.в.о. директора КП «Пасічнянський некомерційний 

центр первинної медичної допомоги»Пасічнянської сільської ради; 
- Пуканюк М. М.–головний бухгалтер КП «Пасічнянський 

некомерційний центр первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської 
ради. 

3.Комісії з передачі майна  в п’ятнадцятиденний термін оформити акт 
приймання-передачі майна та надати відповідний акт на затвердження 
сільському голові А.О.Гунді. 

4. Рішення сільської ради №40-3/2021 «Про передачу в оперативне 
управління КП «Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної 
допомоги» Надвірнянської міської ради будівель та майна медичних закладів 
Пасічнянської територіальної громади» вважати таким, що втратило 
чинність. 



4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з соціально-гуманітарних питань (М. М. Михайлюк). 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 №63-4/2021 

«Про передачу майнових 
комплексів  

в оперативне управління КП 
«Пасічнянський 
некомерційний центр 
первинної медичної 
допомоги»» 

 

Майнові комплекси закладів первинної медичної допомоги,  
які передаються в оперативне управління  

КП «Пасічнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги»  

Пасічнянської сільської ради 

 

№ 
з/п 

Повна назва майнового комплексу Адреса 

1. Фельдшерсько – акушерський 
пункт с. Білозорина 

Україна, Івано-Франківська 
область, Надвірнянський район, 
с. Білозорина, вул. Плоснина 

2. Фельдшерсько – акушерський 
пункт с. Пнів  

Україна, Івано-Франківська 
область, Надвірнянський район,  
с. Пнів вул. УСС, 106 

3. Амбулаторія загальної практики – 

сімейної медицини смт. Битків  
Україна, Івано-Франківська 
область, Надвірнянський район, 
смт. Битків вул. Промислова, 78 

4. Амбулаторія загальної практики – 

сімейної медицини с. Зелена  
Україна, Івано-Франківська 
область, Надвірнянський район, 
с. Зелена вул. Центр-Хрипелів, 6 

5. Амбулаторія загальної практики – 

сімейної медицини с. Зелена  
Україна, Івано-Франківська 
область, Надвірнянський район, с. 
Зелена вул. Фентераль 

6. Фельдшерсько – акушерський 
пункт с. Черник  

Україна, Івано-Франківська 
область, Надвірнянський район, 
с. Черник 

7. Амбулаторія загальної практики – 

сімейної медицини с. Пасічна  
Україна, Івано-Франківська 
область, Надвірнянський район, 
с. Пасічна вул. С. Галечко, 369 

8. Фельдшерсько – акушерський 
пункт с. Букове 

Україна, Івано-Франківська 
область, Надвірнянський район, 
с. Букове вул. Бухтівець, 29 

 

 

Секретар сільської ради                                             Андрій КРИЦЬКИЙ 


