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ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про прийняття до комунальної власності  

об’єкту «Амбулаторія первинної медичної  

допомоги по вул. Польова, 8, в с. Бобрик 

Броварського району Київської області – будівництво»  

 

У зв’язку із введенням  об’єкта будівництва в експлуатацію, відповідно 

до листа Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної 

адміністрації від 26.07.2022 № 01.2-10/969, керуючись статтею 26 та частиною 

першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального законодавства, архітектури, містобудування та благоустрою, 

Великодимерська селищна рада 

  

                                             В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності Великодимерської 

територіальної громади від Департаменту регіонального розвитку Київської 

обласної державної адмінстрації об’єкт: «Амбулаторія первинної медичної 

допомоги по вул. Польова, 8, в с. Бобрик Броварського району Київської 

області – будівництво». 

2. Уповноважити комісію у складі: заступника селищного голови Губського 

М.І., начальника відділу капітального будівництва, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури Плотнікову 

Г.В., начальника відділу правового забезпечення Мартиненка В.В., 

начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Гончаренко О.А., в.о. 

директора КНП БРР «Броварський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Скибенко Н.Г., головного бухгалтера КНП БРР 

«Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Балан 

М.О., завідуючу господарством КНП БРР «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Лещук О.П. на підписання актів 

приймання-передачі № 14-22 фактичних витрат понесених на об’єкт, актів 

приймання-передачі проектно-кошторисної документації, актів приймання-



проєкт 

передачі (довідки) фактичного обладнання, меблів та устаткування та актів 

приймання-передачі об’єктів визначених п.1 вказаного рішення на баланс та 

оперативне управління КНП БРР «Броварський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

3.  Визначити балансоутримувачем ННП БРР «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги», майна комунальної власності, а саме: 

«Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Польова, 8, в с. Бобрик 

Броварського району Київської області – будівництво», балансова вартість – 7 

443 485,48 грн. 

4. Балансоутримувачу забезпечити оформлення відповідних документів та 

внести відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку. 

5. Визнати рішення від 08.09.2022року № 868 ХХХІІІ-VІІІ «Про визначення 

балансоутримувача» таким, що втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, 

житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та 

благоустрою. 

 

 

Селищний голова                                                        Анатолій БОЧКАРЬОВ 
 

 

 

Смт Велика Димерка  

Від__________2022 року 

№ «_________»  
 


