
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

4 сесія VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

12  лютого 2021 року        № 13-4-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

 

Про передачу в оперативне управління Комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Білогородської сільської ради Бучанського району Київської 

області майна, в тому числі транспортних засобів (перелік додається), 

закріпленого за Петропавлівсько-Борщагівською амбулаторією загальної 

практики сімейної медицини та Софіївсько-Борщагівською амбулаторією 

загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерським 

пунктом  с. Чайки. 

 

   Відповідно до Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України,   

ст.ст. 16, 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», враховуючи Розпорядження 

Кабінету Міністрів України  № 715-р від 12 червня  2020 року «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Київської області», керуючись рішенням Києво-Святошинської районної ради 

Київської області VII скликання №756-49-VII від 05.11.2020 «Про безоплатну 

передачу основних засобів Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Києво-Святошинської районної ради» до 

комунальної власності органів місцевого самоврядування Києво-Святошинського 

району Київської області», рішенням позачергової V сесії Білогородської 

сільської ради Бучанського району Київської області VІІІ  скликання від 

22.01.2021 № 115 «Про внесення змін до рішення Білогородської сільської ради 

VII скликання від 10 листопада 2020 року №790 «Про надання згоди на прийняття 

із спільної власності територіальних громад міст, сіл, селища Києво-

Святошинського району Київської області, Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Києво-

Святошинської районної ради» в комунальну власність територіальної громади 

Білогородської сільської ради Київської області», на підставі листа Білогородської 

сільської ради від 29.01.2021р. вх.№319/1-11 та листа КНП «Центр первинної 



медико – санітарної допомоги Києво – Святошинської районної ради» від 

29.01.2021р. вх.№320/1-11, обговоривши проект рішення,  сільська рада, -  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Передати  в оперативне управління Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білогородської 

сільської ради Бучанського району Київської області майно, основні засоби та 

матеріально-технічну базу  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Києво-Святошинської районної ради»,  яке закріплене за Петропавлівсько – 

Борщагівською амбулаторією загальної практики сімейної медицини, первісна 

вартість яких становить - 743 117,44 грн., знос – 434 708,20грн., залишкова 

вартість – 228 442,36грн. 

    2.Передати  в оперативне управління Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білогородської 

сільської ради Бучанського району Київської області майно, основні засоби та 

матеріально-технічну базу  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Києво-Святошинської районної ради», яке закріплене за Софіївсько – 

Борщагівською амбулаторією загальної практики сімейної медицини, первісна 

вартість яких становить - 776 714,62грн., знос – 372 529,89грн., залишкова 

вартість – 275 544,89грн. 

3.Передати  в оперативне управління Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білогородської 

сільської ради Бучанського району Київської області майно, основні засоби та 

матеріально-технічну базу  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Києво-Святошинської районної ради», яке закріплене за Фельдшерсько – 

акушерським пунктом с.Чайки, первісна вартість яких становить – 49 532,80грн., 

знос – 16 614,86, залишкова вартість – 31 354,14грн. 

    4.Передати  в оперативне управління Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білогородської 

сільської ради Бучанського району Київської області, автомобіль спеціалізований 

MCD KRASZ-SRHDMO, державний номер – АІ 4197 НС, інвентарний номер – 

10510182, запчастини та паливо до нього. 

     5. Передати  в оперативне управління Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білогородської 

сільської ради Бучанського району Київської області, автомобіль спеціалізований 

MCD KRASZ-SRHDMO, державний номер – АІ 4198 НС, інвентарний номер – 

10510181, запчастини та паливо до нього. 

1. Затвердити склад комісії щодо передачі  в оперативне управління 

майна, основних засобів, та матеріально-технічної бази КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Білогородської сільської ради Бучанського району 

Київської області  передбачених в пунктах 1,2,3,4,5 до цього рішення, в складі:  

1. Головко Олександр Якович – перший заступник сільського голови з 

забезпечення діяльності Борщагівської сільської ради; 

2. Прус Ольга Михайлівна – головний бухгалтер Борщагівської сільської ради; 

3. Станіславська Ірина Володимирівна – начальника юридичного відділу 

Борщагівської сільської ради. 



2. Доручити Борщагівському сільському голові  затвердити Акт 

приймання – передачі в оперативне управління майна , основних засобів та 

матеріально – технічної бази вказаних в пунктах 1,2,3,4,5 даного рішення та 

підписати відповідний договір .  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільну 

постійну комісію та на заступника сільського голови згідно розподілу 

функціональних обов’язків.                 
                   

 

 

Сільський голова                                                                              Олесь КУДРИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено: О. Прус 

 

Погоджено: І. Станіславська 


